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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Norconsult AS er engasjert av tiltakshaver Herøy kommune for å gjennomføre vurdering av skredfare mot 
planlagt vei (Figur 1). Veien går langs nordøstsiden av Nerlandsøya (Figur 1) Kvalsund til Kvalsvik. Den 
vurderte veistrekningen i denne rapporten inkluderer 900 m planlagt vei (Figur 2). Kun en mindre del av den 
vurderte veien ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for snøskred og steinsprang, og er bakgrunn for 
skredfarevurderingen. Dimensjonerende trafikkmengde for veien er anslått til 600 ÅDT.  

Foreliggende rapport gir en kort gjennomgang av bakgrunn for vurderingen, grunnlagsmateriale og en 
vurdering av skredfare fra naturlig terreng, forslag til risikoaksept sett i sammenheng med ÅDT. Vurderingen 
tar utgangspunkt i kriterier i SVVs N200:2021 [1] Hensikten med denne rapporten er å vurdere om krav til 
sikkerhet mot skred er på et akseptabelt nivå for den vurderte strekningen. Vurderingen er i dette tilfelle 
gjennomført med informasjon fra befaring, samt gjennomgang av eksisterende kartdata, gjennomgang av 
eksisterende klimadata og gjennomgang av historiske hendelser. 

 

Figur 1. Oversikt over området. Den planlagte veien går på østsiden av Nerlandsøya.  
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Figur 2. Kart som viser den planlagte veilinja, metermarkeringer er lagt inn per 50. meters stekning. Den planlagte veien 
er lagt nærmere fjorden, og vil gå på fylling forbi Teigeneset (ca. fra profil 700).   

1.2 Gjeldende retningslinjer  

I henhold til Statens Vegvesens håndbok N200:2021 skal skredfare mot veg fra naturlig sideterreng vurderes, 
og eventuelle sikringstiltak skal planlegges ut ifra valgt sikkerhetsnivå [1]. Ifølge N200:2021 er kravene i tabell 
1.12 en tilpassing av sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK17. 

Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på vei er gitt i tabell 1.12 i håndbok N200:2021 og er gjengitt i Tabell 1 
under. Dimensjonerende ÅDT på strekningen er 600, dette gir en akseptabel skredsannsynlighet på 1/50 pr. 
km pr. år. Sikkerhetskravet for skredsannsynlighet på vei er beregnet brukt på enhetsstrekninger på ca. 1 km. 
I dette tilfellet er enhetsstrekningen definert som total lengde på planlagt vei (ca. 900m). Utfallshyppigheten 
for den eksisterende veien videre mot Kvalsvik er ikke inkludert i vurderingen.   
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Tabell 1. Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg, angir akseptabel samlet restrisiko for skred (tabell 1.12 i håndbok 
N200:2021). 

 

1.3 Forutsetninger for skredfarevurderingen 

Denne skredfarevurderingen tar utgangspunkt i de terreng-, klima- og vegetasjonsforholdene som er aktuelle 
på vurderingstidspunktet. Endringer innen disse, menneskeskapte eller naturlige, kan endre forutsetningene 
for vurderingen.  

Kartleggingen omfatter ikke vurdering av  

- Fyllinger, skjæringer (løsmasse og berg), murer eller andre antropogene elementer (menneskeskapte) 
som kan medføre fare 

- Kvikkleireskredfare eller sikringstiltak mot dette  
- Mekanisk motstandsevne og stabilitet for byggverk i kartleggingsområdet (TEK17 §10 [2]) 
- Fjellskred eller sekundærvirkninger av skred, slik som for eksempel flodbølge fra fjellskred 

1.4 Utførte undersøkelser 

Feltarbeid i forbindelse med skredfarevurderingen omfatter befaring av det aktuelle området for å gjøre 
observasjoner og registreringer. I forkant av befaringen er tilgjengelig kartgrunnlag studert i ArcGIS PRO. 
Feltobservasjoner ble registrert via digitalt kartleggingsverktøy (Avenza).  
 
Befaringen ble utført av Norconsult ved Katrine Mo den 19.03.22. Under befaringen var det skyfri himmel og 
god sikt. Det var bart terreng i kartleggingsområdet og påvirkningsområdet. Det aktuelle området ble 
gjennomgått og potensielle løsneområder for skred, terrengformer, vegetasjon og avsetninger etter tidligere 
skredhendelser ble registrert. 

1.5 Grunnlagsmateriale 

Skredfarevurderingen er basert på tilgjengelige grunnlagsdata:  
• Digital terrengmodell (DTM) fra 2017 med 0,25 meter oppløsning (www.hoydedata.no)  
• Tilgjengelige flyfoto fra 1965 til 2019 (www.norgeibilder.no)  
• Berggrunnskart og løsmassekart fra NGU (www.ngu.no/emne/kart-pa-nett) 
• Skredhendelser og aktsomhetskart fra NVE atlas (atlas.nve.no)  
• Skogsdata og markfuktighetsdata fra NIBIO (www.nibio.no/tjenester) 
• Historiske klimadata hentet fra eklima.no, seklima.met.no og senorge.no 
• Artikler fra avisen Vestlandsnytt  
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2 Områdebeskrivelse  
 

2.1 Aktsomhetsområder  

De norligste 100 meterne av veien er dekket av NVEs aktsomhetskart for snøskred (Figur 3), og de 
nordligste 70 meterne av veien er dekket av NVEs aktsomhetskart for steinsprang (Figur 4). 
Aktsomhetskartene er basert på grove terrengmodeller (20 m oppløsning) og tar ikke hensyn til klima, 
vegetasjon eller detaljer i terrenget.  

Området er ikke dekket av aktsomhetssoner i NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred. Området er ikke 
kartlagt i NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang.  

 

Figur 3. NVEs aktsomhetskart for snøskred. Aktsomhetssonen dekker veien fra ca. 750 m og ut til 900 m. 
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Figur 4. NVEs aktsomhetskart for steinsprang, veien mellom profil 800 og 900 er dekket av utløpsområde for 
steinsprang. 

2.2 Topografi og helling 

Fra profil 400 til 650 planlegges veien i relativt slakt terreng, lengre ut mot fjorden enn dagens trase. Planlagt 
trase for denne delen av strekningen får lite bratt sideterreng. Veien frem til ca. profil 600 ligger lavere enn 10 
moh, mens mellom profil 700 og 900 ligger den omtrent mellom ca. 10-20 moh.  

Mellom profil 400 og 700 er sideterrenget relativt slakt. Mellom profil 700 og 900, blir sideterrenget betydelig 
brattere. Brattheten til sideterrenget, samt høyden av fjellsiden øker mot nord, og ovenfor profil 900 er det bratt 
terreng opp til ca. kote 160 (Figur 5). Terrenget er brattest mellom ca. kote 80 og 110, der helningen på flere 
skrenter er over 60 grader i flere partier. Skrentpartiene kommer tydelig fram i helningskart og på 
fjellskyggekart (Figur 6). 

Det er ikke skog i den bratte fjellsiden ovenfor veien (Figur 7). Over bebyggelsen ved Teigane er det ifølge 
NIBIOs skogdata til dels svært tett furuskog. Dette ble også observert under befaringen. Det er ikke markerte 
vannveier i eksisterende kartdata som går ned mot veien.  
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Figur 5. Oversikt helningskart over sideterrenget til den planlagte veien. 

 

Figur 6. Fjellskyggekart over området. Skrentpartiene over veien mellom 750 m og 900 m kommer tydelig frem.   
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Figur 7. Kronedekningskart fra NIBIO.  

2.3 Skredhistorikk  

Det er flere tidligere skredhendelser langs vei og nestenulykker på strekningen mellom Teigane/Teigeneset 
og Kvalsvik, men ingen langs den vurderte veistrekningen.   

Identifiserte skredhendelser langsmed den vurderte strekningen: 

• Ingen  

Identifiserte skredhendelser fra Langeneset til Kvalsvik (nord for vurdert område), funnet i NVEs skredatlas 
(Figur 8) og i avisen Vestlandsnytt:  

• Januar 2022, stein 
• Mars 2021, stein  
• Mars 2021, isnedfall 
• Mai 2021, stein  
• Sommer 2020, stein  
• August 2014, stein   
• Mars 2013, stein 
• Desember 2012, stein 
• September 2009, stein  
• Juli 2005, stein 
• Februar 2004, jord/løsmasseskred.  
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Norconsult har i forbindelse med skredfarevurderingen vært i kontakt med Bjarne Kvalsvik via telefon som 
har god lokal kunnskap om veien. Han bekrefter at det er mellom Myraneset og Tverrberget de alle fleste 
hendelsene har funnet sted, og anslår en stor grad av underrapporterte hendelser på dette strekket. Det er 
kjent at mindre utfall fjernes fra veien av lokale. Han har ikke kjennskap til konkrete utfall som har skjedd i 
området rundt Teigeneset, men at det i så fall er tilknyttet utfall langsmed skjæringen. Dette stemmer godt 
overens med Norconsults observasjoner under befaringen.  

Historiske flybilder er gjennomgått (1965 – 2019), og det er ikke observert større steinspranghendelser som 
kan gjenkjennes langsmed det vurderte strekket.  

 

Figur 8. Registrerte skrehendelser i NVEs skredatlas.  

2.4 Berggrunn og løsmasser 

Ifølge NGU sin berggrunnsdatabase [3] og berggrunnskart med målestokk 1:50 000 består berggrunnen i den 
aktuelle fjellsiden av glimmergneis.  

Løsmassekart fra NGU sin løsmassedatabase [4] i målestokk 1:250 000 viser at det generelt er lite 
løsmassedekke i området, og hovedsakelig bart fjell (mer enn 50% av arealet). Løsmassekartene som dekker 
området er grovt, og det er lagt størst vekt på befaringsobservasjoner.  

Under befaring ble det observert at det er løsmasser fra kote 50 og ned mot havnivå langs deler av 
strekningen.  

Tverrneset 

Teigeneset 

Myraneset 
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2.5 Klima 

I forbindelse med kartlegging av skredfare fra bratt terreng i Herøy kommune i 2016 har NVE gjennomført en 
omfattende klimaanalyse for området [5]. Månedsnormalen for nedbør og temperatur (Figur 9) er hentet fra 
nevnte NVE-rapport.   

Middeltemperaturen i alle årets måneder er over 0°C, med høyeste middeltemperatur i august på 13°C og 
laveste middeltemperatur i januar og februar med 2°C 

Det er ikke målestasjoner i umiddelbar nærhet som registrerer snødyp, men på senorge.no [6] kan en hente 
ut arealdata som gir informasjon om snøforhold i området. Dette er grove data, men gir en indikasjon på 
snøforhold for det vurderte området. For området er normal årsmaksimum av snødyp for normalperioden 1991-
2020 mellom 25-50 cm. Sammen med temperaturdata (Figur 9) fremgår det at snømengden i området 
vinterstid trolig er begrenset, og mye av nedbøren vinterstid kommer sannsynligvis som regn og sludd. 
Snødybdemålingen ved Fiskå stasjon viser at maksimal snødybde i perioden 1969 til 2018 ikke har vært 
høyere enn maksimalt 90 cm. For Vigra er maksimal snødybde mellom 2010 og 2022 på 43 cm. De potensielle 
løsneområdene for snøskred ligger nært sjøen, under kote 150.  

Det er ikke målestasjon med vinddata i umiddelbar nærhet til området. Vinddata for vintermånedene er derfor 
hentet fra Kråkenes (75 moh.) om lag 45 km i luftlinje sørvest for det vurderte området. Selv med en relativt 
stor geografisk avstand er målingene tolket å kunne gi en pekepinn på dominerende vindretning i området, 
med relativt lik geografisk posisjon nært kysten. Vinddata fra vintermånedene desember-mars i perioden 2010-
2021 viser dominerende vindretning fra sør, med noe vind fra øst (Figur 10). Vinterstid vil vindretningen påvirke 
vindtransport av snø, med påfølgende oppbygging av fokksnø. 

 

Figur 9. Månedsnormaler for nedbør (mm) og temperatur (°C) for Ålesund, Vigra og Stadlandet periode 1961-1990. Figuren 
er hentet fra NVE rapport 61-2016.  
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Figur 10. Dominerende vindretninger i vintermånedene desember-mars, figur fra seklima.no [7]. 

Det er ikke kjente jordskred, flomskred eller sørpeskred i området, og det er derfor ikke gjort tilbakeregning 
av nedbørintensitet ved tidligere hendelser. 



Skredfarevurdering for planlagt vei 

 
  
Oppdragsnr.: 5209761   Dokumentnr.: RA-02-INGGEO   Versjon: J01 
  

2022-04-25  |  Side 14 av 26  

3 Feltobservasjoner 

3.1 Skredgeologisk beskriving 

Eksisterende vei har fjellskjæringer langsmed vestsiden av veien. Høyden på denne øker fra noen få meter 
ved bebyggelsen langs Teigevegen (Figur 11), til ca. 10 m høyde rundt Teiganeset (Figur 12). Det ble 
observert flere avløste blokker i skjæringen på dette strekket, men det er ikke observert blokker som kan 
stamme fra utfall fra naturlig terreng. Det er stedvis svært kort avstand mellom skjæring og vei, og liten 
bredde på grøft, spesielt på nordvestlig side for Teigeneset. Frem til ca. profil 750 er det ikke observert 
sideterreng som gir potensiale for skred mot planlagt vei (Figur 13), kun avløste blokker i forbindelse med 
skjæringen.  

Fra profil 750 til 900 av den nye veien er sideterrenget over vegen brattere og det er større potensiale for 
skred fra naturlig terreng (Figur 14 og Figur 15). Det er områder med tilstrekkelig helning til å løse ut 
snøskred, og det er observert blokker i terrenget tolket som steinsprangblokker. Det er skrentpartier med 
tydelig oppsprekking, som kan gi utfall av blokker med store volumer (Figur 16). Slike utfall tolkes å ville nå 
ned til veien. Det er blokker i terrenget, hovedsakelig mellom profil 800 og 900, som sannsynligvis er tidligere 
steinsprangblokker. Blokkene ligger på berg, og det er ikke godt utviklet ur. Nedenfor veien, ved fjordkanten 
er det store mengder blokker (Figur 17). Noen av disse blokkene kan være tidligere steinsprangblokker, men 
tolkes ikke å være nylige utfall.  
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Figur 11. Slakt terreng over skjæring ved eksisterende vei (ca. ved profil 550).  
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Figur 12. Oppsprukne og avløste blokker langs topp av skjæring på eksisterende vei (ca. ved profil 700). Begrenset 
bredde på grøft for å fange opp nedfall.   
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Figur 13. Få mulige løsneområder ovenfor veien frem til området der bilde er tatt fra (ca. profil 730). Skredfaren øker mot 
nord (høyre i bildet).    
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Figur 14. Parti med løsneområde med potensiale for blokker med store volum (rundt 5 m3). Bilde er tatt fra ca. profil 830.    
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Figur 15. Fjellsiden sett mot nord-vest. Fjellsiden består av noen brattere skrenter, som er tilnærmet overhengende 
(oransje pil). Store deler av terrenget er bart fjell med torvdekke over. 
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Figur 16. Bratt parti med overheng. Bilde tatt ved enden av planlagt vei (ca. profil 900).   
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Figur 17. Det er store mengder med blokker langsmed fjordkanten. Noen av disse kan være potensielle steinsprangblokker, 
men vurderes ikke som nylige utfall.   
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4 Skredfarevurdering 
Under følger en spesifikk vurdering for hver enkelt skredtype (steinsprang, steinskred, snøskred, sørpeskred, 
jordskred og flomskred) for kartleggingsområdet. Viser til Vedlegg 1 for generell beskrivelse av de ulike 
skredtypene. 

4.1 Steinsprang  

Terrenghellingen ovenfor området er tilstrekkelig bratt til at det kan løsne steinsprang mellom ca. profil 750 og 
900, og de kan få retning ned mot veien. Det er ikke registrert blokker på veien langs dette strekket. Det ble 
observert flere større blokker som potensielt er tidligere steinsprangblokker langsmed fjellsiden, men det ble 
ikke observert nylige utfall. Blokkene ligger på berg med torvdekke, og ikke i en godt utviklet ur. I strandsonen 
ble det observert noen blokker som potensielt kan være tidligere steinspranghendelser, men det ble ikke 
observert nylige utfall. Det er heller ikke observert nye utfall i flybilder og historiske flybilder tilbake til 1965.  

Det kan ha forekommet hendelser med stein mot veien som er underrapportert. Sannsynligvis er de fleste 
utfall på denne strekningen knyttet til utfall fra skjæringer. Større utfall som det er potensiale for mellom profil 
800 og profil 900, vil ha skadepotensiale for veien. Det er ikke registrert hendelser som har medført skade og 
stengning av veien.  

De bratte skrentene i terrenget mellom profil 750 og 900 vurderes som mulig løsneområde for større 
steinsprangblokker (Figur 18). Utfallsannsynlighet anslås til 1/50 nominell årlig sannsynlighet.  

 

Figur 18. Områder vurdert som potensielle løsneområder for steinsprang.  
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4.2 Steinskred  

Det er flere områder med brattere helning enn 45 grader, men det er ikke observert tegn til deformasjon av 
større bergpartier (10 000- 100 000 m3) i fjellsiden. Slike skred er sjeldne sammenlignet med andre 
skredtyper som steinsprang og snøskred, og utfallsannsynlighet vanskelig å estimere. Karttjenesten InSAR 
Norge (som kan identifisere deformasjon i fjell) har ikke optimal dekning i området pga. vegetasjon. Punkter 
som kommer frem grunnet vegetasjonsfri områder viser ingen tydelig trend på deformasjon i fjellsiden. Det er 
ingen objekter registrert i NGUs nasjonale database for ustabile fjellparti i nærheten av området. Det 
vurderes at nominell årlig sannsynlighet for steinskred er lavere enn 1/50.  

4.3 Jordskred 

Det er bratte skråninger i området, men det er hovedsakelig torvdekke over bart fjell. Områdene som er mest 
utsatt for utglidninger i torvdekket er i dag området som tilsvarer mellom profil 750 og 850, der det er bratt 
terreng med torvdekke helt ned til veien, samt begrenset bredde på grøft. Den planlagte veitraseen vil ligge 
lengre ut fra fjellsiden, og er ikke like utsatt for mindre utglidninger i torv. Det er ikke spor i terrenget etter 
utglidninger av løsmasser ovenfor veien, og heller ingen kjente historiske hendelser. Det er ikke observert 
pågående erosjon eller utvasking av det begrensede løsmassedekket i fjellsiden. Det er vurdert at nominell 
årlig sannsynlighet for jordskred mot veien er lavere enn 1/50.  

4.4 Flomskred 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet har bratte sider, men det er ingen tydelige bekkeløp i retning av 
området. Det er ikke registrert spor etter aktivitet fra flomskred eller flomskredavsetninger i området.  

Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for flomskred mot veien er lavere enn 1/50.  

4.5 Snøskred 

Det er partier i området med tilstrekkelig bratthet til å løse ut snøskred, men områdene er av begrenset 
størrelse og delt opp av bratte skrentpartier. Ut fra klimaanalysen kommer store deler av nedbøren vinterstid 
trolig som regn og evt. sludd i området. Det er ikke historiske kjente snøskredhendelser langs veien.  

Dominerende vindretning vinterstid er fra sør, men topografien legger ikke til rette for drift av store mengder 
snø ut i fjellsiden. Det vurderes derfor at det ikke er stort potensial for å bygge opp et mektig snødekke i de 
potensielle løsneområdene, noe også normal årsmaksimum av snødyp for normalperioden 1971-2000 viser.    

Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for snøskred mot veien er lavere enn 1/50.  

4.6 Sørpeskred 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet ligger topografisk ikke til rette for å kunne samle store mengder vann i 
snødekket, og det er ingen forsenkninger i terrenget som drenerer vann mot veien. Det er ikke registrert spor 
etter aktivitet fra sørpeskred eller sørpeskredavsetninger.  

Det vurderes at nominell årlig sannsynlighet for sørpeskred mot veien er lavere enn 1/50.  
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5 Konklusjon  
Veistrekningen har en samlet nominell årlig sannsynlighet for skred mot veien på 1/50, som er akseptabel 
restrisiko for skred. Steinsprang vurderes som dimensjonerende skredtype, og mest utsatt del av strekningen 
er mellom profil 800 og 900. Det er lagt vekt på antall rapporterte blokker langs strekket. Urapporterte 
hendelser i dette strekket antas knyttet til skjæringen, der det er observert flere avløste mindre blokker. Slike 
utfall er ofte underrapportert. De observerte skrentpartiene kan gi utfall av større blokker som sannsynligvis 
har skadepotensiale for veien. Det er ikke registrert hendelser som har medført skade eller stengning av vei.   

5.1 Restrisiko  

Det er potensiale for utfall av større blokker, hovedsakelig fra brattpartiene rundt profil 800 til 900. Selv om 
slike utfall vurderes som relativt sjeldne (1/50), kan slike utfall inntreffe. 

Snøskred er ikke vurdert som en dimensjonerende skredtype grunnet klimatiske forhold, og plasseringen 
nært fjorden. Det er vurdert at denne type hendelser har liten sannsynlighet for å nå ned til veien, men ved 
ekstreme værforhold kan det ikke utelukkes at det kan gå snøskred i fjellsiden.  

Det er observert mye løs blokk i skjæringene. I store deler av strekningen legges veien i god avstand til 
eksisterende skjæringer, men fra profil 700 og nordover går veien parallelt og tett på eksisterende 
skjæringer. Utfall fra skjæringer mot veien er ikke inkludert i vurdering av årlig sannsynlighet for skred fra 
naturlig sideterreng.  

De mest utsatte delene av strekningen mellom Kvalsund og Kvalsvik er ikke inkludert i kartleggingen. Dette 
er basert på registrerte hendelser og informasjon fra kjentmann. Det mest utsatte partiet er antatt å være 
forbi Tverrberget og videre mot Kvalsvik. Området har en stor grad av urapporterte utfall, og anslått 
hyppighet av utfall er over 1 per år.  
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Vedlegg 1 – Generell beskrivelse av ulike skredtyper 

Under følger en kort beskrivelse av de ulike skredtypene. Se NVEs oppdaterte veileder [1] for ytterligere 
beskrivelse. 

Steinsprang og steinskred 

Steinsprang og steinskred løsner vanligvis i fjellskråninger som er brattere enn 45°, eller slakere skråninger 
der strukturer i fjellet muliggjør utfall [1]. Stabiliteten i bergmassene påvirkes av blant annet bergartstype, 
oppsprekkingsgrad, sprekkeforhold og foliasjon, vanntilgang og tilstedeværelse av trær og røtter 
(rotsprengning). Steinsprang består som regel av enkeltblokker som beveger seg hovedsakelig uavhengig 
av hverandre, og det mest vesentlige energitapet skjer i kontakt med terrengoverflaten. Volumer av stein 
under 10 000 m 3 . Et steinskred er en massebevegelse av et større bergparti (mellom 10 000 og 100 000 m 3 ). 
Partiklene i steinskredet splittes oftest i mindre deler nedover skredbanen. Energien til et steinskred avtar 
ved støt mellom blokkene i skredet og ved kontakt med terrengunderlaget [1] . 

Jordskred 

Jordskred er utglidning av løsmasser i terreng brattere enn 20°. De kan starte med en plutselig utglidning, 
eller vedvarende sig i terrenget, i vannmettede løsmasser [1]. Røtter fra vegetasjon kan bidra til at 
løsmassedekket får økt styrke, samtidig som det vil kunne øke permeabiliteten i jorden. Løsmassetype og 
tykkelse spiller også en viktig rolle, samt menneskelige inngrep som kan endre naturlige dreneringsveier for 
vann. Ifølge NVEs veileder er skog ofte stabiliserende for jordskred siden røtter og vegetasjon kan redusere 
faren for erosjon og utglidning. I tillegg bidrar skogen høyere opp i dreneringsfeltet til å dempe vannføringen 
ved intens nedbør [1]. Den viktigste utløsningsfaktoren er oppbygging av vanntrykk som følge av langvarig 
nedbør, intense regnskyll og/eller sterk snøsmelting. 

Flomskred 

Flomskred er hurtige vannrike løsmasseskred som opptrer typisk langs bratte elver/bekkeløp, eller i raviner, 
hvor det er eroderbare løsmasser til stede. Oftest er helningen i løsneområdet mellom 25 – 45°, men 
flomskred kan også oppstå i slakere terreng helt ned mot 15° [1]. Flomskred opptrer også der det vanligvis 
ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan erodere og transportere store mengder løsmasser, større 
blokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. I flomsituasjoner eller ved høy vannføring kan det oppstå 
erosjon langs bekkeløp som over tid kan føre til ustabile masser. Ifølge NVEs veileder er skog ofte 
stabiliserende for flomskred siden røtter og vegetasjon reduserer faren for erosjon og utglidning. I tillegg 
bidrar skogen høyere opp i dreneringsfeltet til å dempe vannføringen ved intens nedbør [1]. 

Snøskred 

Snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 25° - 55° bratt [1]. I slakere skråninger (25° - 35°) må det 
ofte komme større mengder snø i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile forhold. Andre faktorer som regn 
på snø og store mengder vindtransportert snø kan også føre til ustabilitet. Forsenkninger som 
skålformasjoner, gjel og skar er vanlige terrengformasjoner der større mengder snø kan samles. Store flate 
områder/platåer over løsneområdene vil ofte bidra til økt akkumulering av snø inn i løsneområdene. Tett 
skog i fjellsiden kan motvirke utløsning av store snøskred. Forutsetningen er at trærne er så høye at de ikke 
snør ned [2]. I tillegg er kronedekning og skogtype faktorer som påvirker effekten skogen har på snøskred. 
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Sørpeskred 

For at et sørpeskred skal utløses kreves et snødekke av en viss tykkelse og en terrengformasjon som 
muliggjør en vannmetting av snødekket. Typiske løsneområder for sørpeskred er langs elve- og bekkeløp og 
andre større forsenkninger i terrenget med tilgang til vann i kombinasjon med terrengformasjoner som tillater 
akkumulasjon av snø. Også flate myrpartier hvor det ofte samles mye vann er mulige løsneområder. 
Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor det kan bli store vannansamlinger i snødekket. 
Erfaringer fra tidligere hendelser viser at snøskred som demmer opp en trang elvedal er en vanlig årsak til å 
få utløst sørpeskred. Når snøen er mettet med vann kan snødemningen fra snøskredet brytes som et 
sørpeskred. I slike tilfeller vil et sørpeskred kunne løses ut, selv om værforholdene ikke tilsier det. 
Sørpeskredene kan derfor forekomme i ulike terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi. Sørpeskredene 
kan få lange utløp spesielt når de følger bekk – eller elveleier.  Det er per i dag lite kunnskap på hvilken 
morfologisk og sedimentologisk signatur som kan knyttes til sørpeskred. Det er også mulig at sørpeskred 
kan være vanskelig å identifisere sikkert ut fra avsetninger alene siden skredene gjerne eroderer løsmasser 
langs løpet og kan ligne flomskred i avsetningsområdene [3]. 
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