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Sammendrag 
NGI har vurdert faren for snøskred mot tre utbyggingsområder i Vikedalslia, 
Heimstadnes og Kodlhom. De topografisk, klimatiske og hydrologiske forholdene 
tilsier liten for utløsning av store snøskred. Mindre utglidninger av snø kan 
forekomme, men utbredelsen av snøskred vil bli begrenset. Vi vurderer at det er lite 
sannsynlig at snøskred skal nå ned i utbyggingsområdene. 
 
Faresoner for snøskred med årlig sannsynlighet 1/1000 er vist på figurene 14-16 sist 
i rapporten. 
 
Faren for steinsprang er tidligere vurdert av Multiconsult og sikringstiltak er 
gjennomført for å ivareta sikkerheten for utbyggingsområdene i Vikedalslia og 
Heimstadnes. 
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1 Innledning

På oppdrag fra Dalane Eiendom AS har NGI gjennomført en vurdering av skredfare
for tre områder i Bjerkreim kommune (figur 1).

Figur 1 Oversiktskart som viser de tre områdene med blå sirkler

De tre områdene er:
1. Vikedalslia
2. Heimstadnes
3. Kodlhom

Det er planlagt utbyggelse av hus og hytter innenfor de tre områdene.
Aktsomhetskartene for snøskred viser at deler av utbyggingsområdene ligger
innenfor aktsomhetssonen og ønsker derfor en nærmere vurdering av snøskredfaren
(figur 2-4).

Aktsomhetskartene er generert automatisk ut fra en grov terrengmodell uten å ta
hensyn til skog. Vanligvis kan utstrekningen av aktsomhetssonene reduseres ved
nærmere vurderinger og befaring.

Hus og hytter faller inn under sikkerhetsklasse S2 beskrevet i Teknisk byggeforskrift
(TEK 10). For denne sikkerhetsklassen skal den årlige sannsynligheten for skred
være lavere enn 1/1000.

Multiconsult har gjennomført en vurdering av faren for de andre skredtypene i
Vikedalslia og Heimstadnes, og NGI har derfor konsentrert seg om vurdering av
faren for snøskred.

1111

2
3
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Figur 2 Aktsomhetskart for snøskred i område 1

Figur 3 Aktsomhetskart for snøskred i område 2
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Figur 4 Aktsomhetskart for snøskred i område 3

Våre vurderinger er basert på observasjoner gjort under befaringen som ble
gjennomført 25. mars 2014 av Frode Sandersen, NGI. Rune Gåsland viste til rette i
områdene.

2 Beskrivelse av terreng-og klimaforhold

2.1 Terrengforhold

2.1.1 Område 1: Vikedalslia

Utbyggingsområdet ligger ved foten av en bratt og ca. 150 m høy skråning som
inneholder flere skrenter. Skråningen er dekket av skog (figur 5), men de bratte
skrentpartiene består av sva uten skog. I foten av skrentpartiene er det stedvis spredte
urmasser. Helningskartet (figur 6) viser at store deler av skråningen er brattere enn
300 som er nedre grense for utløsning av snøskred.

Skråningen inneholder flere steder markerte utflatinger i foten av skrentene. Det
kunne ikke observeres spor etter tidligere snøskred i skråningen. Skråningen er
sørøstvendtog har ingen terrengformer som er typisk for utløsning av snøskred. Det
renner ikke større bekker med utløp ned mot utbyggingsområdet i skråningen.
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Figur 5 Oversiktsbilde av skråningen ovenfor Vikedalslia. Det planlagte 
utbyggingsområdet ligger innenfor rødt rektangel. 

 

 

Figur 6 Helningskart for utbyggingsområdet i Vikedalslia. Planlagte nye hytter 
ligger innenfor rødt polygon. 
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2.1.2 Område 2: Heimstadnes 

Utbyggingsområdet ligger ved foten av to bratte skråninger med en slakere 
forsenkning mellom. Skråningene er rundt 125 høye og inneholder flere bratte sva. 
Skråningene er dekket av spredt løvskog og i nedre del finne også områder med 
plantet barskog (figur 7). 
 
Helningskartet viser at deler av skråningene er brattere enn 300 som er nedre grense 
for utløsning av snøskred (figur 8). Under befaringen kunne det ikke observeres 
terrengformer som er typisk for utløsning av snøskred og heller ikke skader i 
vegetasjonene etter snøskred.  
 
Skråningene vender mot sørøst og sør. Det renner ikke større bekker i skråningene. 
 

 

Figur 7 Oversiktsbilde av utbyggingsområdet på Heimstadnes 
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Figur 8 Helningskart for utbyggingsområdet i Heimstadlia. Planlagte nye hytter 
ligger innenfor rødt polygon. 

 
 
2.1.3 Område 3: Kodlhom 

De to hyttene ligger ved foten av en 50 m høy skråning. Øverst i skråningene er det 
bratte skrentpartier. En markert utflating ligger mellom hyttene og skrentpartiet. 
Bortsett fra de bratte svaene er skråningen er dekket av spredt skog (figur 9). 
 
Deler av skråningen er brattere enn 300 som er nedre grense for utløsning av snøskred 
(figur 10). Skråningen er sørvendt og inneholder ingen større bekker. Under 
befaringen ble det ikke observert terrengformer som er typisk for utløsning av 
snøskred og heller ingen skader i vegetasjonen som skyldes snøskred. 
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Figur 9 Oversiktsbilde av utbyggingsområde på Kodlhom. De to hyttene som er 
planlagt er vist med rød sirkler. 

 

 

Figur 10 Helningskart for utbyggingsområdet på Kodlhom. De to planlagte hyttene 
er vist med rød sirkler. 
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2.2 Klimatiske forhold 

 
Området ligger i et typisk kystklima med milde vintre. Årsnedbøren er 2818 mm ved 
nedbørstasjonen Maudal 20 km nordøst for Vikeså. Nedbørmengdene avtar nærmere 
kysten. Dette skyldes at fuktig luft presses opp, avkjøles og gir fra seg nedbør når 
den treffer fjellområdene i indre strøk av kommunen.  
 

 

Figur 11 Normal nedbør og temperatur for Vikeså i Bjerkreim kommune 

 
Nedbørstasjonen i Vikeså har normal årsnedbør på 2065 mm (figur 11). Innerste 
området ved Kodlhom har antageligvis rundt 2500 mm. Det kan komme store 
nedbørmengder på kort tid, og i Søyland 7 km nordvest for Vikeså er høyeste 
observerte nedbør på ett døgn 119,7 mm og på tre døgn 143, 1 mm 
(observasjonsperiode 1960-2007). 
 
Nærmeste værstasjon som måler vind ligger på Sola ca. 37 km nordvest for Vikeså. 
Vinden kommer gjerne fra sørøst eller nordvest (figur 12).  I kombinasjon med 
nedbør kommer vinden oftest fra sektoren sørvest til nordvest (figur 13). Vinddataene 
er trolig relevante for høydevinden i Bjerkreim kommune, selv om topografiske 
forhold i stor grad påvirker vindretningen i de indre områdene med høye fjell og 
trange daler.  
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Figur 12 Vindrose fra Sola (alle vinddata) 

 

 

Figur 13 Vindrose for Sola ved vindhastighet >5 m/s og døgnnedbør >10 mm 
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Ved varmfrontpassasjer og vind fra sørlig sektor vil nedbøren som oftest komme som 
regn i lavereliggende strøk. Vind fra nordvest kan gi nedbør som snø også i lavlandet. 
Snøhøyden i de lavereliggende områdene oftest være begrenset, typisk mindre enn 
50 cm. I høyereliggende områder over rundt 500 moh. kan imidlertid snøhøyden være 
større og gjerne over 100 cm i en normalvinter.  For eksempel har Søyland maksimal 
observert snøhøyde på 50 cm (observasjonsperiode 1960-2007). 
 
De klimatiske forholdene indikerer stor snøskredaktivitet i indre og høyere strøk av 
kommunen der terrenget ligger til rette for det. I de lavereliggende områder vil 
snøskredaktiviteten være mindre, fordi snødekket ofte vil stabiliseres grunnet 
mildværsinnslag. 
 
 
3 Generell beskrivelse av snøskred 

Snøskred blir gjerne delt i følgende undergrupper: 
• Løssnøskred 
• Flaksnøskred 
• Sørpeskred 

 
Løssnøskred løsner i et punkt og brer seg utover i en pæreformet bane. Volumet og 
utbredelsen av løssnøskred er gjerne begrenset. Skredene stanser gjerne i relativt bratt 
terreng. Det er ikke observert skader på bygninger i Norge som følge av denne 
skredtypen. 
 
Flaksnøskred blir utløst når fast snø (gjerne vindtransportert snø) glir ut langs et 
underliggende løsere lag. Slike skred kan bli store og få stor rekkevidde. Skredene 
utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 50º bratt og det ikke står tett skog.  
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 denne skredtypen. 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 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 og har flere ganger gjort skade på hus. 
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4 Vurdering av fare for snøskred 

4.1 Område 1: Vikedalslia 

Terrengformene i den aktuelle fjellsiden ligger ikke til rette for utløsning av snøskred. 
Mellom skrentpartiene står skogen såpass tett at den vil hindre skredutløsning. I 
tillegg vil hyppige mildværsinnlag føre til at snødekket vanligvis stabiliserer seg 
raskt. Heller ikke sørpeskred vurderes som relevant i det aktuelle områder grunnet 
hydrologiske og topografiske forhold. 
 
Mindre utglidninger av snø kan forekomme fra de bratte svapartiene, men størrelsen 
av skredene vil bli svært begrenset og stanse oppe i den bratte skråningen i god 
avstand til utbyggingsområdet. Figur 14 viser faresonekart for snøskred med årlig 
sannsynlighet for det aktuelle området. 
 
Utbyggingsområdet vurderes å tilfredsstille kravene til sikkerhet for bygninger i 
sikkerhetsklasse S2 med hensyn til snøskred. 
 
4.2 Område 2: Heimstadnes 

Terrengformene i den aktuelle fjellsiden ligger ikke til rette for utløsning av snøskred. 
Heller ikke de klimatiske forholdene ligger til rette for utløsning av store snøskred. 
 
Stedvis står ikke skogen tett nok til å hindre mindre utglidninger av snø, men 
rekkevidden vil være begrenset. Vi vurderer det som lite sannsynlig at snøskred når 
ned til området som skal bebygges. Heller ikke sørpeskred vurderes som relevant i 
det aktuelle områder grunnet hydrologiske og topografiske forhold. Figur 15 viser 
faresonekart for snøskred med årlig sannsynlighet for det aktuelle området. 
 
Utbyggingsområdet vurderes å tilfredsstille kravene til sikkerhet for bygninger i 
sikkerhetsklasse S2 med hensyn til snøskred. 
 
4.3 Område 3: Kodlhom 

Dette området ligger såpass høyt at snøskred kan forekomme der terrenget ligger til 
rette for det. Terrengformene i den aktuelle fjellsiden ligger imidlertid ikke til rette 
for utløsning av snøskred.  
 
Stedvis står ikke skogen tett nok til å hindre mindre utglidninger av snø fra den 
øverste delen av skråningen, men rekkevidden vil være begrenset. Vi vurderer det 
som lite sannsynlig at snøskred når ned til området som skal bebygges. Figur 16 viser 
faresonekart for snøskred med årlig sannsynlighet for det aktuelle området. 
 
Utbyggingsområdet vurderes å tilfredsstille kravene til sikkerhet for bygninger i 
sikkerhetsklasse S2 med hensyn til snøskred. Heller ikke steinsprang vurderes å 
representere noen fare for de to hyttene. 
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5 Konklusjon 

De topografiske og hydrologiske forhold indikerer at snøskred er lite relevant 
skredtype i de aktuelle områdene. Mindre utglidninger av snø kan forekomme fra 
bratte svaberg, men utbredelsen av snøskred vil bli begrenset. Vi vurderer at det er 
lite sannsynlig at snøskred når ned til planlagte utbyggingsområder i de tre aktuelle 
områdene. 
 
Alle utbyggingsområdene vurderes å tilfredsstille kravene til sikkerhet mot snøskred 
for sikkerhetsklasse S2. 
 
Steinsprang vurderes å være eneste relevante skredtype som kan representere fare for 
utbyggingsområdene. Faren for steinsprang er vurdert av Multiconsult i Vikedalslia 
og Heimstadnes, og det er foretatt sikringstiltak for i ivareta sikkerheten. Denne 
faretypen er derfor ikke vurdert på nytt av NGI.  
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