
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Vedlegg 4 til Fagrapport ingeniørgeologi 
 
 
 
 
E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan. 

07.06 21 



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  

 
 

Side 2 av 77 
 

 

 

Oppdragsnr: 100411 

Oppdragsnavn: E18 Tvedestrand – Bamble. Detaljreguleringsplan. 

Dokument nr.: Vedlegg 4 til NV38E18TB-GEO-RAP-0001 

Filnavn Fagrapport ingeniørgeologi_vedlegg 4.pdf 

 
 
Revisjonsoversikt 

Revisjon Dato Revisjon gjelder Utarbeidet 
av 

Kontrollert 
av 

Godkjent 
av 

0.1 09.02.2021 Til 
kommentering 

JVSE/JSOL Mario 
Morales 

KALA 

0.2 18.05.2021 Justering av 
trasé 

JVSE/JSOL Mario 
Morales 

KALA 

0.3 07.06.2021 Info om tunnel 
lagt til 

JVSE/JSOL Mario 
Morales 

KALA 

      

   



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  

 
 

Side 3 av 77 
 

 

Innhold 
1 Sammendrag ......................................................................................................................................5 

2 Om dette vedlegget ........................................................................................................................6 

2.1 Krav til sikkerhet mot skred ......................................................................................................................................... 6 

3 Beskrivelse av aktuelle skredtyper .............................................................................................8 

3.1 Jordskred ............................................................................................................................................................................. 8 

3.2 Flomskred ............................................................................................................................................................................ 8 

3.3 Skred i fast fjell .................................................................................................................................................................. 8 

3.4 Snøskred .............................................................................................................................................................................. 9 

3.5 Isnedfall ................................................................................................................................................................................ 9 

4 Oversikt over kartlagte områder .............................................................................................. 10 

5 Generell områdebeskrivelse ...................................................................................................... 11 

5.1 Vegetasjon ....................................................................................................................................................................... 11 

5.2 Klima................................................................................................................................................................................... 11 

5.3 Topografi .......................................................................................................................................................................... 13 

5.4 Berggrunn ........................................................................................................................................................................ 14 

5.5 Løsmasseforhold ........................................................................................................................................................... 16 

6 Vurdering av skredfare ................................................................................................................ 17 

6.1 Aktsomhetsområder i NVE Atlas ............................................................................................................................. 17 

6.2 Generell beskrivelse av inndeling i delområder ................................................................................................ 18 

6.3 Delområde 5 ................................................................................................................................................................... 18 

6.4 Delområde 4 ................................................................................................................................................................... 26 

6.5 Delområde 3 ................................................................................................................................................................... 31 

6.6 Delområde 2 ................................................................................................................................................................... 35 

6.7 Delområde 1 ................................................................................................................................................................... 39 

6.8 InSAR registreringer i planområdet ....................................................................................................................... 44 

7 Vurdering av skredfare ................................................................................................................ 45 

7.1 Generell beskrivelse av skredfareproblematikk ................................................................................................ 45 

7.2 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 5 ............................................................................. 48 

7.3 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 4 ............................................................................. 56 

7.4 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 3 ............................................................................. 60 

7.5 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 2 ............................................................................. 63 

7.6 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 1 ............................................................................. 66 

8 Konklusjon ....................................................................................................................................... 69 

8.1 Delområde 5—Faresonekart ..................................................................................................................................... 69 

8.2 Delområde 4—Faresonekart ..................................................................................................................................... 71 

8.3 Delområde 3—Faresonekart ..................................................................................................................................... 73 



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  

 
 

Side 4 av 77 
 

 

8.4 Delområde 2—Faresonekart ..................................................................................................................................... 74 

8.5 Delområde 1—Faresonekart ..................................................................................................................................... 75 

9 Referanser ........................................................................................................................................ 77 

 

 

 
  



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  

 
 

Side 5 av 77 
 

 

1 Sammendrag 

Skredfarevurdering av nytt traseområde for E18 Tvedestrand—Bamble er utført og har 
avdekket skredproblematikk som krever tiltak. Flere enhetsstrekninger tilfredsstiller ikke 
gjeldende krav til sikkerhet mot skred på vei definert i Statens vegvesen Håndbok N200 
(Vegdirektoratet, 2018) og Statens vegvesen Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred 
på vei (Statens vegvesen, 2014).  
Skredproblematikken kan karakteriseres som lite komplisert og kan i stor grad håndteres i 
detaljprosjekteringen eller under anleggsfasen ved tilpasset utforming og bergsikring av 
veikropp, veigrøfter og veiskjæringer. Det vil likevel være viktig å utføre sikringstiltak mot 
skred fra naturlig terreng der det i anleggsfasen oppstår behov for dette. Faresonekart som 
er resultat av denne skredfarekartleggingen angir enhetsstrekninger med uakseptabel eller 
akseptabel strekningsrisiko og faresoner H310, er vist i kapittel 8. 
 
 
 



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI 

 
  

 

 

Side 6 av 77 
 

 

2 Om dette vedlegget 

Dette vedlegget tar for seg skredfarekartlegging av strekningen E18 Tvedestrand-Bamble 

som del av reguleringsplanarbeidet. Kartleggingen er utført iht. håndbok N200-Veibygging 

kap. 208 og Statens vegvesen Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på vei 

(Vegdirektoratet, 2018) og (Statens vegvesen, 2014). Skredrisiko som oppstår som 

konsekvens av skjæringer må ivaretas i detaljplanfasen og kan oppstå også utenfor kartlagte 

faresoner. 

 

Det er i reguleringsplanfasen besluttet å gjøre endringer ved to planlagte skjæringer, 

hvor det nå skal etableres tunnel. Dette gjelder ved Bergehaganeheia og ved Bråtvann, 

og er ikke inkludert i foreliggende rapport eller vedlegg.  

Det vises til «Fagrapport ingeniørgeologi – Bergehaganeheia tunnel» (COWI, 2021) og 

«Fagrapport ingeniørgeologi – Bråtvannstunnelen» (COWI, 2021) for nærmere 

informasjon og beskrivelse. Rapportene er under utarbeidelse på nåværende tidspunkt. 

 

Skredfarekartleggingen er utført ved befaring av alle tilgjengelige arealer langs valgt veitrase 

tilknyttet aktsomhetsområder i NVE Atlas (NVE Atlas, 2020). I tillegg er enkelte områder som 

ikke er inkludert i aktsomhetsområder fra NVE også synfart. Enkelte enhetsstrekninger 

vurderes som uten potensiale for skred og har ingen aktsomhetsområder i NVE Atlas. Disse 

strekningene ikke ytterligere omhandlet i dette vedlegget. 

2.1 Krav til sikkerhet mot skred   

Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet ved vei iht. håndbok N200 er vist i Tabell 2-1. 

Skredfaren håndteres gjennom risikoakseptkriterier som tar utgangspunkt i samlet 

skredsannsynlighet per km vei og dimensjonerende trafikkmengde. 

Restrisikoen for skred på vei skal være lavere enn tolererbar skredsannsynlighet, og bør være 

lavere enn akseptabel skredsannsynlighet gitt i Tabell 2-1. Ved valg av endelig sikkerhetsnivå 

(restrisiko) legges det vekt på skredintensitet og skadepotensiale fra skred, konsekvenser av 

stengt vei regionalt og lokalt, kostnader for å oppnå ulike sikkerhetsnivå m.m. 

 

Tabell 2-1: Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet ved vei iht. håndbok N200 (Vegdirektoratet, 2018).  

 
 

Statens vegvesen NA-rundskriv 2014-08 «Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på 

veg» (Statens vegvesen, 2014) er benyttet som grunnlag for vurdering av akseptkriterier for 

skredfare mot vei. TEK17, §7-3 skal benyttes som grunnlag ved områder med personopphold 
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skredfare mot vei. TEK17, §7-3 skal benyttes som grunnlag ved områder med personopphold 
og områder der tilgjengelig for stans, eksempelvis rasteplasser (TEK 17 § 7-3, 2017). 
Sikkerhetsklasse defineres ut fra grad av personopphold. 
Risikomatrise som danner akseptkriterier for strekningsrisiko basert på årlig nominell 
skredsannsynlighet pr. enhetsstrekning og årsdøgntrafikk (ÅDT) er vist i Figur 2-1. 
 

 
Figur 2-1: Risikomatrise som viser akseptkriterier for strekningsrisiko basert på årlig nominell skredsannsynlighet pr. 
enhetsstrekning og årsdøgntrafikk (ÅDT) (Statens vegvesen, 2014). 

 
For strekningen E18 Tvedestrand–Bamble er gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 
7 000 – 10 000 og akseptkriterier for strekningsrisiko med hensyn til skred defineres i 
konsekvensklasse F. Strekningsrisiko defineres og fargekodes som vist under (Statens 
vegvesen, 2014): 
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3 Beskrivelse av aktuelle skredtyper 

Skred blir klassifisert ut fra materialinnholdet som inngår. Løsmasseskred omfatter skred i 

løsmasser (jordskred, flomskred og leirskred). Skred i løsmassar er avhengig av flere faktorer, 

hvor vann ofte er den mest avgjørende faktor. Skred i fast fjell defineres ut fra 

skredmassevolum. Snøskred vurderes ut fra snømassenes konsistens. 

3.1 Jordskred 

Jordskred oppstår normalt der terrenghelling overstiger 25-30°. Over 45° vil det svært sjelden 

utløses jordskred, da det som regel er svært lite løsmasser i så bratt terreng. Skredene består 

av grovt og/eller fint materiale, og som regel noe vegetasjon. Stabiliteten i skråninger er 

bestemt av egenskapene til løsmassene, terrengformer, vegetasjon i skråninger, mektighet og 

hydrologi. Vann destabiliserer løsmasser ved økt vanntrykk i materialets porerom. Dette 

minsker friksjonen mellom korna og kan ofte føre til utgliding. Jordskred skjer som regel som 

en konsekvens av intens nedbør eller høy grad av snøsmelting. Jordskred kan også utløses 

som en sekundærvirkning av andre skredtyper, for eksempel steinsprang. Andre 

skredutløsende faktorer for jordskred er menneskelige inngrep. Eksempel på dette er økt 

vektbelasting i skråninger eller ved at en fjerner nedre deler av skråninga. Videre kan også 

jordskred utløses ved i inngrep i terrenget som hindrer god drenering (til dømes traktorveier). 

3.2 Flomskred 

Flomskred er en vannrik massestrøm som oppstår langs bekkeløp, gjel eller raviner. Slike 

skred består av alle kontraksjoner. I transporten nedover drar skredene ofte med seg 

tilgjengelig materiale noe som fører til økt skredvolum. Flomskred blir utløyst ved 

store/ekstreme nedbørsmengder. Flomskred kan bli dannet og utløst som en konsekvens av 

jordskred langs flomløp, undergraving i tilgjengelige skråninger eller erosjon i bekkeløp. 

Videre kan også dreneringsløp demmes opp av skredmaterialet eller vegetasjon. Når 

demningen brytes, utløses flomskred. På grunn av høgt vanninnhold har flomskred høg 

mobilitet og kan bli frakta over store avstander, også ned til tilnærma flate områder. 

Skredmaterialet blir typisk avsatt i vifteformer. Det groveste materialet blir avsett først, mens 

det fine fraksjonene har lengre rekkevidde. 

3.3 Skred i fast fjell 

Skred i fast fjell omfatter fjellskred, steinskred og steinsprang. Steinskred og fjellskred 

omfatter volum fra hundretusen til millioner av kubikkmeter (100 – 10 000 m3 steinskred, >10 

000 m3 fjellskred). Steinsprang omfatter enkeltblokker med volum opptil noen hundre 

kubikkmeter (0-100 m³). Steinsprang blir vanligvis utløst fra kildeområder med 

terrenghelning > 45°. Dei vanligste utløsingsmekanismene i norske klima- og seismiske 

forhold er fryse- og tineprosesser på våren og høsten, samt ved økt vanntrykk i sprekker ved 

nedbør. Skredblokker beveger seg ned skråninga ved rulling, spretting og/eller hopping. 

Vanligvis en kombinasjon av disse prosessene. Fallhøyden til blokker fra kjeldeområda, volum 

av skredblokker, vegetasjon, terrengformer og underlaget i skråninga (demping) er viktige 

parameterer som styrer utløpsdistansen til skredblokker. 
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3.4 Snøskred 

Snøskred blir hovedsakelig utløst i vegetasjonsfrie område (med hensyn til tettheten av tre). 

Områder som ligger i le for dominerende vindretning er akkumulasjonsområde om vinteren 

og kan potensielt bli skredfarlige områder, dersom kriterier som terrenghellingsgrad og 

snøforhold (vindpåvirket) blir oppfylt. Flakskred som normalt utgjør den største faren, blir 

normalt utløst i terreng brattere enn 30°. Over 50° vil terrenget være for bratt til at 

tilstrekkelige snømengder vil kunne akkumuleres og utgjøre risiko for snøskred. Flakskred blir 

utløyst langs svake soner/glidesjikt i snøens lagdeling. Store flakskred vil danna kraftige fonn 

vinder med krefter til å knekke tre, føre skade på bygninger med mer. Sørpeskred er en 

spesiell type snøskred der skredmaterialet består av snø med svært høgt vanninnhold. 

Skredtypen blir utløst i områder der vanntilsiget til snødekket er størst. Typiske 

utløysingsområder vil være langs bekkefar eller forsenkinger i terrenget (eks. raviner) med låg 

infiltrasjon i grunnen. Sørpeskred oppstår normalt ved høy intensitet i snøsmelting om våren 

eller ved kraftig regnvær i snødekte skråninger. Skredene vil danne et vann sjikt mot bakken 

fordi snø partiklene i skredene er lettere enn vannet. På grunn av dette vass sjiktet, vil 

skredene ha høg mobilitet og ikke stanser før de når tilnærmet flate areal. 

3.5 Isnedfall 

Isnedfall dannes av is dannet i bratte fjellsider og skjæringer som utløses ved smelting langs 

terrengoverflaten. 
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4 Oversikt over kartlagte områder 

Det kartlagte området omfatter areal med potensiell skredfare og områder som har 

innvirkning på skredfaren. Området ligger innenfor varslingsgrensen og omfatter utvalgte 

områder langs ny trase fra Hanfangåsen ved Dørdal til Rødmyr ved Tvedestrand (Figur 4-1). 

 

Delområde 5: Farsjø til Hanfangåsen ved Dørdal 

Delområde 4: Fylkesgrense mellom Agder og Vestfold og Telemark til Farsjø 

Delområde 3: Haukselva ved Fiane til fylkesgrense mellom Agder og Vestfold og Telemark 

Delområde 2: Savannet ved Akland til Haukselva ved Fiane 

Delområde 1: Rødmyr til Savannet ved Akland 

 

 
Figur 4-1: Kart som viser inndeling av kartleggingsområdet i fem delområder. 
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5 Generell områdebeskrivelse 

5.1 Vegetasjon 

Vegetasjonsdekket i traseområdet består i stor grad av løvskog med noen innslag av barskog. 

Løvskogdekket har mye varmekjær edelløvskog som bøk, ask, eik, hassel, alm og lønn, men 

også mer vanlige blandingsskog med tresorter som bjørk, osp, rogn, vier, selje, hegg og or 

m.m. Edelløvskogen dominerer med blandingsskog i ulendte og/eller bratte områder. Langs 

topper av fjellrygger er det generelt tynt jordlag og lite sedimenter som resulterer i noe 

mindre vegetasjon enn i fjellsidene og dalsøkkene som er mer skjermet og har dypere 

jordsmonn. 

           

5.2 Klima 

Det aktuelle området ligger i en overgangssone mellom kystklima og innlandsklima. 

Gjennomsnittlig årstemperatur er 7,6°C for måleserien 1947-2019 ved Lyngøy fyr som er den 

nærmest målepunkt med tilstrekkelig måleserie (Figur 5-1). Det kan regnes med at 

gjennomsnittstemperaturen ved Lyngøy fyr er litt høyere enn ved planområdet som ligger 

mellom 10-17 km fra kysten. Gjennomsnittlig årsnedbør er 1240 mm/år ifølge kombinerte 

måleserier for 1895-2019 (Figur 5-1). Nedbørsstatestikk er hentet fra målepunkt Egelands 

verk og Eikeland som ligge like ved ny trase for E18. Nedbørintensitet med varighet 1-24 

timer er vist i form av Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF-verdier) fra målestasjon Arendal 

brannstasjon (Figur 5-2). Figur 5-3 viser vindrose som gir frekvensfordeling av vind for 

måleserie 1966-2019 fra målepunkt 36560 Nelaug. Dominerende vindretning er fra vest. 

Minimumstemperatur og snødybde for perioden jan. 2010 til juli 2020 ved målestasjonene 

Nelaug er vist i Figur 5-4. Denne måleserien viser at snødybden kan komme opp mot ca. 1 m 

i vintermånedene februar og mars. Det er kun noen få målinger som viser snødybde på 1 m 

og det normale er ca. 0,4-0,6 m for disse vintermåneden. Minimumstemperatur i 

vintermånedene januar til mars kan komme ned mot -20°C. Kart som viser målepunktenes 

lokalitet i forhold til området der trase for nye E18 etableres er vist i Figur 5-5.  

  

 
Figur 5-1: Graf som viser årsnedbør og middeltemperatur (år) for målepunkt Egelands verk, Eikeland og Lyngør fyr 

(Norsk klimaservicesenter, 2020). 
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Figur 5-2: Nedbørintensitet med varighet 1-24 timer vist som Intensitet-Varighet-Frekvens (IVF-verdier) fra 

målestasjon Arendal brannstasjon (Norsk klimaservicesenter, 2020). 

 
Figur 5-3: Vindrose som viser frekvensfordeling av vind for måleserie 1966-2019 fra målepunkt Nelaug (Norsk 

klimaservicesenter, 2020). 
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Figur 5-4: Minimumstemperatur og snødybde for perioden jan. 2010 til juli 2020 ved målestasjonene Nelaug (Norsk 

klimaservicesenter, 2020). 

  

 
Figur 5-5: Kart som viser målepunktenes lokalitet i forhold til området der trase for nye E18 etableres. 

  

5.3 Topografi 

Terrengmodell som viser DTM Skyggerelieff over strekningen E18 Tvedestrand—Bamble og 

illustrerer topografiske forhold er vist i Figur 5-6. Det kartlagte område består hovedsakelig 

av nordøst-sørvest orienterte fjellrygger med maksimum relieff på ca. 250 m. Relieffet varierer 

noe og de fleste fjellsider med relevans for skredfare i traseområdet her relieff som varierer 

mellom 100-150 høydemeter. Fjellryggene har avrundede til flate partier langs toppene med 

brattkanter i fjellsidene ned mot parallelt orienterte dalsøkk. Bunnen av dalsøkkene har flate 

myrområder, mindre innsjøer mellom høydedrag av fast fjell og/eller løsmasser. Ved de 

østligste ca. 15 km av planområdet opptrer en del NV-SØ orienterte lineamenter som 

sammen med de dominerende NØ-SV terregelementene danner en mer kompleks 

overflatetopografi ved dette strekket. Ved delområde 5 finnes en mer kompleks 

strukturgeologi som må håndteres ved etablering av veikropp og tilhørende fjellskjæringer. 
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Figur 5-6: Terrengmodell som viser DTM Skyggerelieff over innenfor varslingsgrense for strekningen E18 Tvedestrand 

— Bamble (Høydedata.no, 2020).  

5.4 Berggrunn 

Berggrunnskart for området der ny trase for E18 etableres er vist i Figur 5-7. (NGU 1, 2020). 

Berggrunnen består av proterozoiske grunnfjellsbergarter med alder mellom 1710-920 Ma 

hovedsakelig dannet under den Gotiske fjellkjeddannelse (1700-1500 millioner år) og 

påvirket i varierende grad av de senere Svekonorvegiske- (1130-900 millioner år) og 

kaledonske fjellkjededannelsene (500-405 millioner år). Store deler av det norske grunnfjellet 

består av bergarter dannet i Jordens urtid eller prekambrium. Bergartene i grunnfjellet er 

overveiende gneis, granitt, gabbro, amfibolitt, omvandlede sedimenter og vulkanske 

bergarter. 

 

Bergartene innenfor det undersøkte området består av omdannede sedimentære bergarter 

som sandsteiner og leirskifre avsatt i sjøbassenger for ca. 1700-1600 millioner år siden. 

Bergartene fremstår i dag som ulike varianter gneiser som senere er intrudert av 

smeltebergarter som dannet kropper med granittisk sammensetning. Disse smeltebergartene 

er omdannet til granittiske gneiser, øyegneiser og pegmatitter. Andre typer intrusive 

smeltebergarter har dannet gangformede kropper av diabas og gabbro som senere er i 

varierende grad omvandlet til amfibolitter. 

 

Felles for bergartene som opptrer i planområdet er utpreget foliasjon dannet ved 

parallellorientering av ulike mineralfaser, såkalt komposisjonell bånding. Dette elementet er 

omtalt som bergartenes foliasjon og danner et NØ-SV orientert strøk parallelt med 

Skagerakkysten. NØ-SV orienterte dalsøkk er gravd ut langs disse strukturene. Bergartens 
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dominerende foliasjon beskrives som bergartens hovedfoliasjon. Senere dannede 

forkastninger og sprekksystemer har i dette området dominerende orientering NV-SØ og 

fremstår i dag som lineamenter. NV-SØ orienterte dalsøkk er gravd ut langs disse 

strukturene. Den glasialt dannede overflatetopografien som dominerer området i dag, er 

definert av disse strukturelle elementene. For ytterligere utredning av de strukturelle 

elementer se Fagrapport ingeniørgeologi (COWI, 2021). 

 

Dette stemmer godt med observasjoner gjort ved feltbefaring. Disse bergartene er relativt 

harde og har høy resistens mot kjemiske og fysiske forvitringsprosesser. Et element ikke 

definert i berggrunnskartet er sulfidimpregnerte svakhetssoner som krysskutter 

hovedfoliasjon. Disse danner svakheter i berggrunnen som er viktige å ta hensyn til med 

fokus på skredproblematikk og ved etablering av skjæringer. Andre elementer som kan 

opptre i planområdet er magnetitt/ilmenitt rike soner og pegmatitter. Magnetittsoner 

observert ved feltbefaring er parallelle med bergartenes hovedfoliasjon og danner ikke 

svakheter som vil være problematiske ved etablering av veitrase. Derimot pegmatitter kan 

opptre som svakheter i berggrunnen. Særlig dersom de har mye feltspat som har to godt 

definerte spalteretninger orientert vinkelrett på hverandre. I tillegg til dette danner feltspater 

polysyntetiske tvilling lameller som også svekker mineralets resistens mot fysiske og kjemiske 

forvitringsprosesser. 

 

 
Figur 5-7: Berggrunnskart over området der ny trase for E18 etableres (NGU 1, 2020). 
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5.5 Løsmasseforhold 

Kart som viser løsmasseforhold i området der ny trase for E18 etableres er vist i Figur 5-8 

(NGU 2, 2020). Stort sett hele planområdet er definert som bart fjell. Denne kategorien 

løsmassedekke benyttes om områder som stort sett mangler løsmasser eller har mer enn 50 

% av arealet er fjell i dagen. Dette stemmer godt med feltobservasjoner fra området med 

unntak av dalsøkk som stort sett har mektigere løsmassedekke. Det er lite tilførte løsmasser i 

området og det meste av løsmassematerialet som har relevans for skredfare er stedegent. 

    

 
Figur 5-8: Kart som viser løsmasseforhold i området der ny trase for E18 etableres (NGU 2, 2020). 
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6 Vurdering av skredfare 

Vurdering av skredfare utføres for hvert delområde med grunnlag i feltobservasjoner og 

relevant bakgrunnsinformasjon for aktuell problematikk. Som utgangspunkt for 

feltkartlegging er aktsomhetsområder definert i NVE Atlas (NVE Atlas, 2020) benyttet for å 

identifisere arealer med potensiell skredfare. Reel skredfare vurderes ut fra observasjoner 

gjort under feltkartlegging. Feltkartlegging er utført både i kildeområder og utløpsområder 

for skred. 

6.1 Aktsomhetsområder i NVE Atlas 

Skredfare innenfor varslingsgrense er relatert til mindre fjellsider med terrenghelningsvinkel 

over 30°. Det defineres aktsomhetsområder i NVE Atlas for området og disse er i stor grad 

definert som aktsomhetsområder for snøskred (NVE Atlas, 2020). Noen mindre arealer er 

definert som aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred. Aktsomhetsområder 

for steinsprang omfatter arealer der terrenghellingsvinkel er over 45°.  

 

Aktsomhetsområder viser mulige kildeområder og utløpsområder for skred. Et 

landsdekkende aktsomhetskart er utarbeidet av NVE og tilgjengelig digitalt i NVE Atlas. For 

hvert kildeområde beregnes utløpsområdet automatisk med en empirisk alfa-beta metode. 

Landsdekkende høgdemodell fra Statens Kartverk med oppløsning på 25 x 25 meter er 

benyttet for beregning av aktsomhetsområder. Dette tilsvarer en målestokk på 1:50 000. På 

grunn av oppløsning i terrengmodellen, vil terrengformasjoner med mindre enn 20 meter 

høydeforskjell ikke vise i kartet. Begrensningene i terrengmodellen som kartene er basert på 

gjør at bratte, mulige skredfarlige skrenter lavere enn 20 m ikke er identifisert eller avgrenset 

på kartene. I noen tilfeller kan også skrenter på mellom 20 og 50 m ha falt utenfor. Slike 

mindre skrenter må derfor vurderes særskilt i forbindelse med planlegging og utbygging.  

For å avgjøre om areal/områder tilfredsstiller krav til sikkerhet mot naturfare, trengs det 

nærmere feltundersøkelser for å kartlegge lokale terrengforhold. Skredfarlige områder er 

derfor kartlagt nøye i felt og det er tatt høyde for at det ikke er definert aktsomhetsområder i 

NVE Atlas for steinsprang. Aktsomhetsområder for snøskred er derfor behandlet som 

aktsomhetsområder for steinsprang da stort sett alle disse arealene har terrenghellingsvinkel 

over 45°. Kartlag benyttet tverrfaglig i prosjektet som viser terreng med helningsvinkel over 

45° er inkludert i kartgrunnlaget for å illustrere denne problemstillingen. Det er derfor 

konkludert med at det er mest praktisk å benytte samme kartlag som de andre fagområdene 

benytter. 

Andre viktige faktorer som har påvirkning på den reelle skredfaren er vegetasjon, avrenning, 

klima, eksisterende infrastruktur, løsmasser, grunnvann og berggrunn. Ingen av disse 

faktorene inngår i beregning av aktsomhetsområdene tilgjengelig i NVE Atlas. 
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6.2 Generell beskrivelse av inndeling i delområder      

Planområdet ble inndelt i fem delområder. I disse områdene ble det valgt ut arealer som har 

potensiell skredfare med grunnlag i aktsomhetsområder for skred. Disse arealene utheves og 

omtales som undersøkt areal ved det aktuelle delområdet arealet tilhører. Feltbefaring ble 

utført i alle områder omtalt som undersøkt areal. GPS punkter fra feltbefaring er inkludert i 

aktsomhetskart senere i vedlegget og er merket med initialene til konsulenten som 

gjennomførte kartleggingen. 

 

Noen områder var ikke tilgjengelig for synfaring grunnet manglende tillatelser fra grunneier. 

Det er definert aktsomhetsområder for skred ved noen av disse arealene og skredfare blir 

vurdert ut fra tilgjengelig grunnlag og observasjoner gjort ved nærliggende arealer som kan 

betraktes som analoge/tilnærmet analoge med arealene som ikke var tilgjengelige for 

feltbefaring. 

6.3 Delområde 5 

6.3.1 Lokasjon delområde 5 

Oversiktskart over delområde 5 er vist i Figur 6-1. Ved dette delområdet er det flere arealer 

med aktsomhetsområder for skred som berører ny trase for E18. Disse arealene er uthevet 

som undersøkt areal ved delområde 5. I tillegg til undersøkte arealer har sørvestlig del av 

delområde 5 potensiell skredproblematikk. Det var ikke mulig å undersøke disse områdene 

da grunneier ikke tillot befaring. Skredfare ved disse områdene blir vurdert ut fra tilgjengelig 

grunnlagsmateriale og observasjoner gjort ved områder som kan beskrives som 

analoge/tilnærmet analoge med dette arealet. Resterende areal ved delområde 5 omfatter 

ikke områder som potensielt har skredfare som har innvirkning i planområdet. Topografisk 

kan arealet utenfor undersøkt areal kategoriseres som varierende kupert med noe variasjon i 

terrengformer. Delområde 5 har noe mer komplisert topografi der nordvest-sørøst orienterte 

lineamenter krysskutter bergartenes hovedfoliasjon som har orientering sørvest-nordøst.  
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Figur 6-1: Oversiktskart over delområde 5. 

6.3.2 Aktsomhetsområder ved Delområde 5 

Delområde 5 har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 

Aktsomhetskart som viser hele delområdet og undersøkt areal ved delområde 5 er inkludert. 

Kartgrunnlaget er delt inn i to skredkategorier. Snøskred er dominerende skredtype i 

området og illustreres i egen kartserie. Steinsprang og jord- og flomskred er illustrert i 

samme kartserie da det er få aktsomhetsområder i denne kategorien fremhevet i 

aktsomhetskart fra NVE. Kartgrunnlaget har i tillegg skravert i svart farge alle arealer der 

terrenghellingsvinkel overstiger 45° for å illustrere reelle topografiske forhold. 
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6.3.2.1 Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 5 

Kart over aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 5 er vist på kart i Figur 6-2, Figur 

6-3 og Figur 6-4. 

 
Figur 6-2: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 5 del sørvest. 

 
Figur 6-3: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 5 sentral del. 
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Figur 6-4: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 5 del nordøst. 
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6.3.2.2 Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 5 

Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 5 er vist på kart i 

Figur 6-5, Figur 6-6 og Figur 6-7. 

 
Figur 6-5: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 5 del sørvest. 

 
Figur 6-6: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 5 sentral del. 
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Figur 6-7: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 5 del nordøst. 
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6.3.3 Registrerte skredhendelser ved delområde 5 

Det er registrert flere tidligere skredhendelser ved delområde 5 (Figur 6-8, Figur 6-9 og Figur 

6-10). Denne type registreringer er i stor grad knyttet til eksisterende veinett og derfor ikke 

representativt for utmarksområder. 

Registrerte skredhendelser innenfor planområdet ved delområde 5 omfatter 38 steinsprang 

definert som <100 m³ eller "uspesifisert". Det er i tillegg registrert ett isnedfall og tre 

løsmasseskred som aller er beskrevet som "uspesifisert".  Alle skredhendelsene er knyttet til 

veiskjæringer ved eksisterende veitraseer. 

 

 
Figur 6-8: Registrerte skredhendelser ved sørvestlig del av delområde 5.  



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI  

 
  

 

 

Side 25 av 77 
 

 

 
Figur 6-9: Registrerte skredhendelser ved sentral del av delområde 5. 

 
Figur 6-10: Registrerte skredhendelser ved nordøstlig del av delområde 5. 

 

 

 

 

Veitrase 
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6.4 Delområde 4 

6.4.1 Lokasjon delområde 4 

Oversiktskart over delområde 4 er vist i Figur 6-11. Ved dette delområdet er det flere arealer 

med aktsomhetsområder for skred som berører ny trase for E18. Disse arealene er uthevet 

som undersøkt areal ved delområde 4. Resterende areal ved delområde 4 omfatter ikke 

aktsomhetsområder eller områder som potensielt har skredfare med potensiell innvirkning i 

planområdet. Topografisk kan arealet utenfor undersøkte områder kategoriseres som svakt 

kupert med lite variasjon i terrengformer. 

 

 
Figur 6-11: Oversiktskart over delområde 4. 

6.4.2 Aktsomhetsområder ved Delområde 4 

Delområde 4 har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 

Aktsomhetskart som viser hele delområdet og undersøkt areal ved delområde 4 er inkludert. 

Kartgrunnlaget er delt inn i to skredkategorier. Snøskred er dominerende skredtype i 

området og illustreres i egen kartserie. Steinsprang og jord- og flomskred er illustrert i 

samme kartserie da det er få aktsomhetsområder i denne kategorien fremhevet i 

aktsomhetskart fra NVE. Kartgrunnlaget har i tillegg skravert i svart farge alle arealer der 

terrenghellingsvinkel overstiger 45° for å illustrere reelle topografiske forhold. 
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6.4.2.1 Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 4 

Kart over aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 4 er vist på kart i Figur 6-12 og 

Figur 6-13. 

 
Figur 6-12: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 4 del sørvest. 

 

Figur 6-13: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 4 del nordøst. 
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6.4.2.2 Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 4 

Aktsomhetsområder steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 4 er vist på kart i 

Figur 6-14 og Figur 6-15. 

 
Figur 6-14: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 4 del sørvest. 

  

Figur 6-15: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 4 del nordøst. 
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6.4.3 Registrerte skredhendelser ved delområde 4 

Det er registrert flere tidligere skredhendelser ved delområde 4 (Figur 6-16 og Figur 6-17). 

Denne type registreringer er i stor grad knyttet til eksisterende veinett og derfor ikke 

representativt for utmarksområder. 

 

Registrerte skredhendelser innenfor planområdet omfatter et løsmasseskred beskrevet som 

"uspesifisert", fem steinsprang <100 m³ og et større jordskred. 

Jordskredet er indikert på kart i NVE Atlas ca. 100 m nordøst for Sannidal kirke. Tidspunkt for 

hendelsen er angitt til 15.10.1970 og hendelsen ble registrert i NVE Atlas 30.11.2012. 

Beskrivelse av jordskredet er som følger (NVE Atlas, 2020): "Kragerø. Sannidal. I oktober 1970, 

i samband med flaum og mykje nedbør, gjekk eit stort sand/leirskred i Kaldalen, nedanfor 

garden Øvrebø, ikkje så langt frå Sannidal kyrkje. Elva tok seg nytt løp, gravde seg inn i eit 

sandtak og demde opp. Så brast deminga ut i elva kom med stort volum på fleire 1000 m3 av 

sand og jord. Skredet tok med seg eit stort dynamittlager. På Øvrebø miste ein 15 mål av 

dyrkajord. Store område reiste heilt ned til Tyvann. Alt enda til slutt på sjøen. Kartreferansen er 

omtrentleg." 

 

Alle disse skredhendelsene er knyttet til veiskjæringer ved eksisterende veitraseer med 

unntak av jordskredet ved Sannidal kirke som er knyttet til en flomhendelse ved 

Kvennvannselva. 

 

 
Figur 6-16: Registrerte skredhendelser ved sørvestlig del av delområde 4. 
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Figur 6-17: Registrerte skredhendelser ved nordøstlig del av delområde 4. 
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6.5 Delområde 3 

6.5.1 Lokasjon delområde 3 

Oversiktskart over delområde 3 er vist i Figur 6-18. Ved dette delområdet er det kun 

aktsomhetsområder for skred ved sørvestlig del av arealet uthevet som er undersøkt areal 

ved delområde 3. Resterende areal ved delområde 3 omfatter ikke aktsomhetsområder eller 

områder som potensielt har skredfare som har innvirkning i planområdet. Topografisk kan 

dette arealet kategoriseres som svakt kupert med lite variasjon i terrengformer. 

 

 
Figur 6-18: Oversiktskart som viser delområde 3. 

6.5.2 Aktsomhetsområder ved Delområde 3 

Delområde 3 har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 

Aktsomhetskart som viser hele delområdet og undersøkt areal ved delområde 3 er inkludert. 

Kartgrunnlaget er delt inn i to skredkategorier. Snøskred er dominerende skredtype i 

området og illustreres i egen kartserie. Steinsprang og jord- og flomskred er illustrert i 

samme kartserie da det er få aktsomhetsområder i denne kategorien fremhevet i 

aktsomhetskart fra NVE. Kartgrunnlaget har i tillegg skravert i svart farge alle arealer der 

terrenghellingsvinkel overstiger 45° for å illustrere reelle topografiske forhold. 
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6.5.2.1 Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 3 

Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 3 er vist på kart i Figur 6-19 og Figur 

6-20.Figur 6-20 

 
Figur 6-19: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 3 del sørvest. 

 
Figur 6-20: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 2 del nordøst. 
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6.5.2.2 Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 3 

Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 3 er vist på kart i 

Figur 6-21 og Figur 6-22. 

 
Figur 6-21: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 3 del sørvest. 

 
Figur 6-22: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 3 del nordøst. 
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6.5.3 Registrerte skredhendelser ved Delområde 3 

Det er registrert tidligere skredhendelser ved delområde 3 (Figur 6-23 og Figur 6-24). Denne 

type registreringer er knyttet til eksisterende veinett og derfor ikke representativt for 

utmarksområder. Registrerte skredhendelser innenfor planområdet omfatter ti steinsprang 

<100 m3. Skredhendelsene er knyttet til veiskjæringer ved eksisterende veitraseer. 

 
Figur 6-23: Registrerte skredhendelser ved sørvestlig del av delområde 3.

 

Figur 6-24: Registrerte skredhendelser ved nordøstlig del av delområde 3. 
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6.6 Delområde 2 

6.6.1 Lokasjon delområde 2 

Oversiktskart over delområde 2 er vist i Figur 6-25. Ved dette delområdet er det kun 

aktsomhetsområder for skred ved vestlig halvdel av arealet uthevet som er undersøkt areal 

ved delområde 2. Resterende areal ved delområde 2 omfatter ikke områder med 

aktsomhetsområder eller arealer som potensielt har skredfare med innvirkning i planområdet. 

Topografisk kan dette arealet kategoriseres som relativt flatt med lite variasjon i 

terrengformer. 

 
Figur 6-25: Oversiktskart som vise delområde 2. 

6.6.2 Aktsomhetsområder ved Delområde 2 

Delområde 2 har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 

Aktsomhetskart som viser hele delområdet og undersøkt areal ved delområde 2 er inkludert. 

Kartgrunnlaget er delt inn i to skredkategorier. Snøskred er dominerende skredtype i 

området og illustreres i egen kartserie. Steinsprang og jord- og flomskred er illustrert i 

samme kartserie da det er få aktsomhetsområder i denne kategorien fremhevet i 

aktsomhetskart fra NVE. Kartgrunnlaget har i tillegg skravert i svart farge alle arealer der 

terrenghellingsvinkel overstiger 45° for å illustrere reelle topografiske forhold. 
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6.6.2.1 Aktsomhetsområder for snøskred ved Delområde 2 
Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 2 er vist på kart i Figur 6-26, Figur 6-27 og 

Figur 6-28.  

 
Figur 6-26: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 2 del sørvest. 

 
Figur 6-27: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 2 sentral del. 
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Figur 6-28: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 2 del nordøst. 

6.6.2.2 Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 2 
Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 2 er vist på kart i 

Figur 6-29, Figur 6-30 og Figur 6-31. 

 
Figur 6-29: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 2 del sørvest. 
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Figur 6-30: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 2 sentral del. 

 
Figur 6-31: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 2 del nordøst. 

 

6.6.3 Registrerte skredhendelser ved Delområde 2 

Det er ikke registrert tidligere skredhendelser ved delområde 2. 
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6.7 Delområde 1 

6.7.1 Lokasjon delområde 1 

Oversiktskart over delområde 1 er vist i Figur 6-32. Ved dette delområdet er det kun 

aktsomhetsområder for skred ved vestlig del av arealet uthevet som er undersøkt areal ved 

delområde 1. Resterende areal ved delområde 1 omfatter ikke områder som har 

aktsomhetsområder for skred eller potensielt har skredfare som kan ha innvirkning i 

planområdet. Topografisk kan dette arealet kategoriseres som relativt flatt med lite variasjon i 

terrengformer.  

 
Figur 6-32: Oversiktskart som viser delområde 1. 

6.7.2 Aktsomhetsområder ved Delområde 1 

Delområde 1 har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 

Aktsomhetskart som viser hele delområdet og undersøkt areal ved delområde 1 er inkludert. 

Kartgrunnlaget er delt inn i to skredkategorier. Snøskred er dominerende skredtype i 

området og illustreres i egen kartserie. Steinsprang og jord- og flomskred er illustrert i 

samme kartserie da det er få aktsomhetsområder i denne kategorien fremhevet i 

aktsomhetskart fra NVE. Kartgrunnlaget har i tillegg skravert i svart farge alle arealer der 

terrenghellingsvinkel overstiger 45° for å illustrere reelle topografiske forhold. 
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6.7.2.1 Aktsomhetsområder for snøskred    
Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 1 er vist på kart i Figur 6-33, Figur 6-34 og 

Figur 6-35. 

 
Figur 6-33: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 1 del sørvest. 

 
Figur 6-34: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 1 sentral del. 
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Figur 6-35: Aktsomhetsområder for snøskred ved delområde 1 del nordøst. 

6.7.2.2 Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred 
Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 1 er vist på kart i 

Figur 6-36, Figur 6-37Error! Reference source not found. og Figur 6-38.  

 
Figur 6-36: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 1 del sørvest. 
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Figur 6-37: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 1 sentral del. 

 
Figur 6-38: Aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred ved delområde 1 del nordøst. 
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6.7.3 Registrerte skredhendelser ved Delområde 1 

Det er registrert tidligere skredhendelser helt i sørvestlig del av delområde 1 (Figur 6-39). 

Resterende del av delområde 1 har ingen slike registreringer og det presenteres derfor ikke 

kart over dette arealet. Denne type registreringer er i stor grad knyttet til eksisterende veinett 

og derfor ikke representativt for utmarksområder. Registrerte skredhendelser innenfor 

planområdet omfatter to steinsprang <100 m3 og to jordskred beskrevet som "uspesifisert". 

Alle disse skredhendelsene er knyttet til veiskjæringer ved eksisterende veitraseer. 

 

 
Figur 6-39: Skredhendelser registrert i NVE Atlas for Delområde 1. 
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6.8 InSAR registreringer i planområdet 

InSAR kart er kart over landsdekkende radarmålinger av bakkebevegelser fra satellitt (InSAR, 

2020). Metoden måler bevegelser med millimeterpresisjon, for eksempel innsynkning i byer 

eller bevegelser i ustabile fjellpartier. Dette er likevel ikke nøyaktig nok for å vurdere fare for 

skredhendelser lokalt, men kan gi viktig informasjon om hvilke arealer som bør undersøkes 

ved feltkratlegging. Tettheten av målepunkter varierer avhengig av jordoverflaten og er 

høyest i byer og langs infrastruktur samt i terreng med mye bart fjell. Data stammer fra 

satellittene Sentinel-1A/1B fra EUs Copernicus-program opptatt i perioden 2014-2018. 

 

Det er ikke registrert bevegelser i terrengoverflaten ved planområdet som er av en amplitude 

og utbredelse som kan indikere kommende skredhendelser eller ustabile områder (Figur 

6-40). Det er kun enkeltpunkter som viser bevegelser og etter en gjennomgang av 

planområdet er disse i stor grad knyttet til inngrep i terrenget og lignende aktiviteter. Det er 

ikke funnet faremomenter knyttet til skredfare ved gjennomgang av registreringspunkter i 

InSAR kart.  

 

 
Figur 6-40: InSAR kart som viser bevegelser i terrengoverflaten. 
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7 Vurdering av skredfare 

Skredfareproblematikk innenfor varslingsgrense for ny E18 Tvedestrand—Bamble er av lav 

kompleksitet og vil være enkel å håndtere i anleggsfasen. Skredfaren langs ny veitrase vil 

kunne elimineres ved strategisk utforming av veigrøfter, veikropp og bergskjæringer.   

Skredfarevurderinger vil bli lagt inn i et faresonekart som viser fargekodete enhetsstrekninger 

der farge indikerer skredsannsynlighet pr. km pr. år (Tabell 2-1 og Figur 2-1). En 

enhetsstrekning er definert som en veilengde på en km som omfatter deler av veitrase for 

E18 Tvedestrand—Bamble med skredfare. Skredfaren defineres ved at materiale fra 

potensielle skredhendelser kan nå veitrase uavhengig av skredtype. 

 

Enhetsstrekninger som har skredsannsynlighet < 1/1000 blir definert med fargekode grønn 

som indikerer akseptabel skredsannsynlighet pr. km pr. år. Enhetsstrekninger som har 

skredsannsynlighet 1/1000 ≤ P ≤ 1/100 blir definert med fargekode gul som indikerer 

tolererbar skredsannsynlighet pr. km pr. år. Enhetsstrekninger som har skredsannsynlighet P 

> 100 blir definert med fargekode rød som indikerer uakseptabel skredsannsynlighet pr. km 

pr. år. 

7.1 Generell beskrivelse av skredfareproblematikk 

Observasjoner ved utløsningsområdene definert i aktsomhetsområder fra NVE Atlas bekrefter 

at arealene i stor grad er skogkledde og har partier der terrenghelningsvinkel generelt er 

over 30°. Dominerende terrenghelningsvinkel er mellom 45° og 90° i deler av stort sett alle 

disse utløsningsområdene. Aktsomhetsområder defineres med firkantede ruter og en slik rute 

i kartet er i målestokk 1:1 25x25 m. Aktsomhetsområdene for snøskred og steinsprang 

overlapper delvis og representerer samme areal. 

 

Med grunnlag i dette kan en stor del av aktsomhetsområdene definert som 

aktsomhetsområder for snøskred defineres som aktsomhetsområder for steinsprang. 

Observasjoner gjort under feltbefaring underbygger dette godt. Arealer med svart skravur 

som uthever områder med terrenghellingsvinkel over 45° i kartgrunnlaget viser også dette 

forholdet. Oppløsning i aktsomhetskartene er i dette tilfelle for grov til å identifisere disse 

arealene. For kartgrunnlaget som viser arealer med terrenghelningsvinkel over 45° er 

oppløsningen i grunnlagsdata fra høydedata.no 1x1 m. Med denne oppløsningen fanges alle 

brattkanter relevante for skredproblematikk opp.  

 

Skredfarlige områder er nesten utelukkende relatert til bratte områder langs randsonene ved 

områdets fjellrygger. I stor grad er det sonene langs toppen av disse fjellryggene som 

fremstår som utløsningsområder for steinsprang. Dette kan knyttes til dagfjellsoner i 

overgangen fra bratte områder til flatere områder ved toppen av fjellryggene og stedvis 

partier i fjellsiden med lav resistens mot oppsprekking. Dagfjellsonen har gjerne 

oppsprekking, særlig langs hovedfoliasjonsplan. Flere sprekkretninger er også vanlig, men 

disse er gjerne dårligere definert og varierer ut fra de lokale bergartenes tekstur og 

mineralogi. Foto som illustrerer oppsprekking, er vist i Figur 7-1. Ut fra foto 1 og 3 kommer 

det godt frem at selv om bergarten på begge bildene er kategorisert som migmatitt finnes 
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en diversitet med hensyn til oppsprekkingsmønster. Orientering av sprekkretninger er godt 

beskrevet i fagrapport for ingeniørgeologi utarbeidet som en del av arbeidet med 

reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble (COWI, 2021). Dette vedlegget utarbeidet for 

skred er vedlegg til fagrapport for ingeniørgeologi. 

 

Dannelsesprosess for oppsprekking i dagfjellsonen er kjemisk forvitring forårsaket av surt 

overflatevann med humussyrer som drenerer ned i berggrunnen. Fryse og tineprosesser, rot 

sprenging og økt poretrykk ved store nedbørsmengder utvider sprekkene og utøser 

steinsprang fra disse strukturelle elementene. 

  

 
Figur 7-1: Foto 1 (venstre) vise tre godt definerte sprekkretninger i en migmatitt. Foto 2 (midten) viser oppsprekking 

langs hovedfoliasjonsplan i en amfibolitt. Foto 3 (høgre) viser oppsprekking langs hovedfoliasjonsplan og 

utglidingspotensialet dette skaper i en migmatitt. 

 

Langs nedre randsone av disse brattkantene ligger ansamlinger av skredmaterialet som har 

rast ut. Skredmateriale som utløses varierer noe mellom ulike lokale bergarter og danner fra 

grus til blokkfraksjon. Blokkfraksjon under 1 m³ er den dominerende fraksjonen observert ved 

feltundersøkelser. Skredmateriale er i liten grad fjerna fra utløpsområdene som ble kartlagt 

da storparten av disse områdene ligger i utmark. Dette gir god innsikt i de aktive 

skredprosessene innenfor planområdet. 

 

Et annet element som danner potensiale for steinsprang, er sulfidrike soner. Disse opptrer 

både parallelt med- og krysskutter hovedfoliasjonsplanet i noen bergarter, hovedsakelig 

båndgneiser. Sulfidmineraler som pyritt og pyrrhotitt lekker ut svovel som reagerer med vann 

og oksygen slik at det dannes syre. Tilførsel av syre i spalter i bergarter øker kjemisk forvitring 

langs spalteflater og det dannes svakhetssoner. Denne type mineraliseringer er viktig å ta 

hensyn til, både i naturlige berggrunnsoverflater og når det etableres nye veiskjæringer. 

Sulfidsoner kan være vanskelig å oppdage ved naturlige berggrunnsoverflater da de vil 

fremstå som terrengdepresjoner/lineamenter som gjerne har løsmassedekke. 

 

1 2 3 
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Pegmatittkropper opptrer i et stort antall langs Kristiansand-Porsgrunnforkastningen (Ihlen, 

2001) Figur 7-2. Pegmatitter representerer svært grovkrystalline aggregater av hovedsakelig 

kvarts, K-feltspat og plagioklas med små varierende mengder av grovkrystallinsk biotitt og 

muskovitt. Feltspat og glimmer danner veldefinerte krystaller, mens uregelmessige 

segregasjoner av kvarts i alle størrelser fyller mellomrommene mellom disse. Hovedtyngden 

av pegmatittene i området er dannet etter- eller sent i siste deformasjonsfase. Dette betyr at 

mange av pegmatittkroppene er foldet og gjennomsatt av skjærsoner og forkastninger. 

Største tetthet av pegmatitter finnes i områder hvor berggrunnen domineres av NNØ-SSV 

orienterte båndgneiser. Disse pegmatittene danner svakhetssoner da de består av 

grovkrystallinske varianter av k-feltspat og plagioklas som har to godt definerte 

sprekkretninger og polysyntetisk tvilling dannelse er vanlig. Dette gir slike kropper 

egenskaper som gjør at de ofte opptrer som svakhetssoner i matriksbergartene de opptrer i. 

 

 
Figur 7-2: Kart som viser Kristiansand-Porsgrunnforkastningen og utbredelse av pegmatittkropper i området der 

planområdet er lokalisert (Ihlen, 2001). 

 

Ifølge aktsomhetskartene til NVE er det flere områder som potensielt er utsatt for snøskred. 

Klimaanalysen av området tilsier at maksimal snødybde gjennom en vinter vanligvis ligger på 

rundt 0,5 meter, men at det noen vintre kan komme opp til 1 meter (5.2 Klima).   

 

Observasjoner fra befaring og en terrengoverflatemodell viser at utmarken er tettvokst med 

skog (Figur 7-3). Terrenget generelt er småkupert med små akkumulasjonsområder for snø.  

Eksisterende skog vil være med å redusere risikoen for skred. Spesielt snøskred vurderes til å 

ikke kunne dannes fordi det er tett skog i potensielle utløsningsområder. Dette gjør at snøen 

ikke kan løsne i flak, og løssnøskred får en begrenset utløpslengde. For løsmasseskred 

reduserer skogen både utløsningssannsynligheten og utløpslengden, mens for steinsprang 

har den en bremsende effekt på blokker. Skogens utbredelse antas å bli påvirket av 
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veibyggingen. En stor del av utløsningsområdene har i tillegg terrenghellingsvinkel over 60° 

som er for bratt til at snø akkumulerer i store nok volum til å danne snøskred. Basert på at 

potensielle akkumulasjonsområder er av relativt liten størrelse, deler av områdene har 

terrenghellingsvinkel over 60° og at dagens skogsforhold bidrar til en reduksjon av 

utløsningssannsynlighet av snøskred, vurderer vi at sannsynligheten for snøskred er lavere 

enn 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1) for hele planområdet. 

 

Tidligere skredhendelser registrert i NVE Atlas omfatter ikke noen snøskred, men isnedfall fra 

veiskjæring er registrert ved en lokalitet innenfor planområde og ved veiskjæringer for en del 

andre veitraseer i nærliggende områder. Dette er med på å underbygge at området ikke er 

utsatt for snøskred. 

  

 
Figur 7-3: Typisk vegetasjon i utmarksområder. 

7.2 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 5 

Deler av delområde 5 var ikke tilgjengelig for befaring da grunneiere ved noen eiendommer 

ikke ønsket ferdsel i innmark eller ved privat vei. Arealer med relevans for skredfare ved 

eiendommer som ikke var tilgjengelig for befaring er vist i Figur 7-4. Skredfarevurdering ved 

dette arealet ble utført med grunnlag i tilgjengelig kartgrunnlag og observasjoner gjort ved 

de undersøkte arealene innenfor delområde 4 og 5.  

Undersøkt areal ved delområde 5 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning er vist i Figur 7-5 for sørvestlig del, Figur 7-6 for sentral del og Figur 7-7 for 

nordøstlig del. GPS punkt fra feltbefaring er merket med initialer for utførende konsulent. 

Areal skravert med sort farge er arealet der terrenghelningsvinkel overstiger 45°. 

Aktsomhetsområder for snøskred vurderes også som aktsomhetsområder for steinsprang. 

Arealer som har fare for steinsprang med gjentaksintervall høyere enn 1/100 er uthevet i 

terrengmodell vist i Figur 7-8. 

 

Undersøkt areal ved sørvestlig del av delområde 5 er vist i Figur 7-5. Øst for fjelltoppen 

Svarttjennknuten drenerer Vesterbekken sørover gjennom et nord-sør orientert lineament. 

Dette arealet har aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred. En del bratte 

partier med terrenghellingsvinkel over 45° danner grunnlag for å undersøke 
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aktsomhetsområder for snøskred som aktsomhetsområder for steinsprang. Relieff er ca. 60-

70 m. Ved disse arealene ble det observert mye løst steinmateriale i fraksjon blokk < 4 m3 

med potensiale for mobilisering langs begge fjellsidersider ved lineamentet. Ferske 

steinsprang ble observert like vest for bekken (Figur 7-9 (venstre foto)). 

 

Løsmassedekket kan beskrives som tynt usammenhengende over fast fjell. En delvis 

sammenrast brukonstruksjon tilhørende en gammel ferdselsvei danner en barriere i 

bekkeleiet som er åpen i toppen med spalteåpning 2,5 m brei og ca. 2 m høy (Figur 7-9 

(høyre foto)). Denne er konstruert av stedegen stein og er i ferd med å rase sammen. Areal 

som har potensiale for steinsprang med gjentaksintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 og 

Figur 2-1) er vist i Figur 7-12. Det konkluderes med at areal omfattet av aktsomhetsområde 

for jord- og flomskred ikke har potensial for denne typen skred med gjentaksintervall 1/1000 

(Tabell 2-1 og Figur 2-1) og som har potensiale for å berøre ny trase for E18. Det nevnes at 

delvis sammenrast brukonstruksjon bør fjernes da denne kan forårsake en mindre 

oppdemming dersom den raser ut i bekkefaret. 

 

Ved Stidalen like øst for fjelltoppen Kløftekjerrheia ligger et tilsvarende parallellorientert 

lineament som har arealer omfattet av aktsomhetsområder for snøskred. Også ved dette 

aktsomhetsområdet er det arealer med terrenghellingsvinkel høyere enn 45° og arealet 

undersøkes med hensyn til fare for steinsprang. Relieff er ca. 80-100 m. Disse arealene har 

ansamlinger av skredmateriale i fraksjon blokk < 20 m³ langs foten av østvendt fjellside. Det 

ble observert mye løse steinblokker langs toppen av de bratte partiet og langs en sone i selve 

det bratte partiet (Figur 7-10). Disse steinblokkene har åpne sprekker i bakkant og stedvis har 

vegetasjonen i fjellsiden etablert rotfeste i sprekkene. Langs nordsiden av Bjørnspettheia ble 

det observert er rekke soner med sulfidmineralisering som forårsaker mye løst materiale i 

fraksjon stein til blokk < 0,5 m³ (Figur 7-11). Flere arealer langs veiskjæringer for eksisterende 

E18 trase har også potensiale for steinsprang. Arealer som har potensial for steinsprang med 

gjentaksintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1) innenfor undersøkt areal ved 

delområde 5 er vist på terrengmodell i Figur 7-8. 

 

Et mindre areal på nordsiden av eksisterende trase for E18 like øst for bukten Stidalkilen er 

omfatter av aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det konkluderes med at potensielle 

jord- og flomskred innenfor dette arealet ikke har potensial for å nå ny trase for E18. 

Undersøkt areal ved sentral del av delområde 5 er vist i Figur 7-6. Dette arealet har ingen 

aktsomhetsområder, men ble undersøkt på grunnlag av en indikering av fare for steinsprang 

fra NGI i innsynsløsningen til Nye Veier for E18 Tvedestrand – Bamble. Det ble ikke funnet 

indikasjoner på at dette arealet har potensiale for steinsprang. Det konkluderes med at 

sentral del av undersøkt areal ved delområde 5 ikke har fare for steinsprang med 

gjentaksintervall høyere enn 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

 

Undersøkt areal ved nordøstlig del av delområde 5 er vist i Figur 7-7. Arealet har 

aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Arealer med 

aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang overlapper noe og ble undersøkt med 

hensyn til steinsprang. Aktsomhetsområdene er knyttet til sørsiden av Hanfangåsen, 
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nordsiden av Grummestadheia og nordsiden av Dørdalheia. Langs dagfjellsonen ved toppen 

av alle de bratte partiene på sørsiden av Handfangåsen ble det observert løse blokker i 

fraksjon < 1 m³. Bergartens hovedfoliasjonsplan i denne sonen har fallretning mot sør og 

fallvinkel på < 45°. Planets gjennomsnittlige orientering ble målt til ca. 075/80. Dette er med 

på å forsterke fare for steinsprang fordi hovedfoliasjonens fallvinkel er høyere enn 

friksjonsvinkel. Denne problemstillingen er svært viktig å ta hensyn til ved etablering av 

veiskjæringer. Hovedfoliasjon må ikke kuttes slik at bergpartier blir hengende på 

hovedfoliasjonsplan uten understøtte Figur 7-13. Dette vil forårsake utglidning av 

steinblokker mot veibane. Montering av bolter vinkelrett på hovedfoliasjonsplanen vil være til 

stor hjelp. Mønsteret og lengden skal defineres i detaljteknikk og/eller under konstruksjon.  

 

Ved aktsomhetsområder knyttet til nordsiden av Grummestadheia og Dørdalheia ble det 

også observert en del sprekker i fjellsiden og skredblokker ved foten av de bratte partiene. 

Det konkluderes med at undersøkte arealer ved nordøstlig del av delområde 5 har potensiale 

for steinsprang med gjentakningsintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). Arealer 

med fare for steinsprang er vist i terrengmodell Figur 7-14. 

 

  
Figur 7-4: Kart som viser arealer med relevans for skredfare mot tiltaket ved eiendommene som ikke var tilgjengelig 

for befaring. Alle aktsomhetsområder og terrenghelning >45 er inkludert i kartet. 
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Figur 7-5: Kartlagt areal ved sørvestlig del av delområde 5 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 

 
Figur 7-6: Kartlagt areal ved sentral del av delområde 5 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning. 
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Figur 7-7: Kartlagt areal ved nordøstlig del av delområde 5 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 

  
Figur 7-8: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved områder som ikke var 

tilgjengelig for befaring ved delområde 5. 
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Figur 7-9: Foto som viser nylig utrast skredblokk sørlig fjellside av fjelltoppen Svarttjennknuten (venstre). Foto som 

viser delvis sammenrast brukonstruksjon over Vesterbekk (høyre). 

 
Figur 7-10: Steinblokk med høyt potensiale for utglidning (venstre foto). Parti av løse steinblokker med høyt potensial 

for utglidning (høyre foto). 
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Figur 7-11: Foto som viser sone med sulfidmineralisering ved nordsiden av Bjørnspettheia. 

  
Figur 7-12: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved sørvestlig del av 

delområde 5. 
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Figur 7-13: Illustrasjon som viser problemstilling knyttet til etablering av sprengte veiskjæringer ved ny trase for E18. 
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Figur 7-14: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved nordøstlig del av 

delområde 5. 

7.3 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 4 

Kartlagt areal ved delområde 4 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning er vist i Figur 7-15, Figur 7-16 og Figur 7-17 for nordøstlig del. GPS punkt fra 

feltbefaring er merket med initialer for utførende konsulent. Areal skravert med sort farge 

definerer arealer der terrenghelningsvinkel overstiger 45°. Aktsomhetsområder for snøskred 

vurderes i også som aktsomhetsområder for steinsprang. 

 

Sørvestlig del av kartlagt areal ved delområde 4 er vist i Figur 7-15. Aktsomhetsområder for 

steinsprang og snøskred ble synfart ved Blautmyrdalen som ligger ca. vinkelrett på Ny trase 

for E18. Dalføre representerer et nordvest sørøst orientert lineament som danner et smalt 

dalføre der arealer langs sørvestlig fjellside har terrenghellingsvinkel som overstiger 45°. Det 

ble langs denne fjellsiden observert skredmateriale i fraksjon < 20 m3 langs foten av fjellsiden 

og under brattkanter i selve fjellsiden. Relieff langs denne fjellsiden er ca. 70-80 m. Det ble 

også observert løse blokker med potensiale for mobilisering langs toppen av fjellsiden. Like 

sør for ny trase for E18 ble det også observert et mindre steinbrudd drevet på pegmatitt. 

Pegmatittene består av grovkrystallinske varianter av k-feltspat og plagioklas som har to godt 

definerte kløvflater og polysyntetisk tvilling dannelse er vanlig. Dette gir slike pegmatitt 

kropper/ganger egenskaper som gjør at de ofte fremstår som svakhetssoner i 

matriksbergartene de opptrer i.  

 

For mer detaljert beskrivelse av pegmatittkropper se Generell beskrivelse av 

skredfareproblematikk. To andre arealer sør for Blautmyrdalen har også aktsomhetsområder 
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for snøskred og steinsprang. Disse arealene var ikke tilgjengelig for synfaring da det pågikk 

storviltjakt i terrenget. Det ble lagt inn faresone ved disse arealene på grunnlag av 

observasjoner gjord ved Blautmyrdalen. Arealer som har fare for steinsprang med 

gjentaksintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1) er vist i terrengmodell Figur 7-18. 

 

Sentral del av kartlagt areal ved delområde 4 er vist Figur 7-16. Et lite aktsomhetsområde sør 

for Industriveien ved Fikkjebakke ble undersøkt og på grunnlag av observasjoner konkluderes 

det med at dette arealet ikke har potensiale for skredhendelser med gjentaksintervall høyere 

enn 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). Også et parti nord for Krokenveien 59 ble undersøkt. 

Relieff i dette arealet er ca. 40 m. Ved dette arealet ble det ikke observert skredblokker eller 

løst materiale med fare for mobilisering og det konkluderes med at det ikke er fare for 

skredhendelser med gjentaksintervall høyere enn 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

 

Nordøstlig del av kartlagt areal ved delområde 4 er vist i Figur 7-17. Dette arealet har 

aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred. Ved aktsomhetsområde for 

snøskred ble det observert et mindre antall skredblokker ved foten av en liten brattkant med 

relieff på ca. 30-40 m. Det ble videre observert løst materiale og sprekkdannelser i toppen av 

brattkanten og det kan ikke utelukkes skredhendelser med et gjentaksintervall som 

overskrider 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). Arealer som har fare for steinsprang med 

gjentaksintervall høyere enn 1/100 er vist i terrengmodell i Figur 7-19. Ved areal innenfor 

aktsomhetsområde for jord- og flomskred ble det observert lite til ingen løsmasser og 

aktsomhetsområdet er definert langs en mindre bekk med lite nedslagsfelt. Bekken drenerer 

mot sørvest ned i Store Grøtvann og bekkeleiet går over fast fjell. Det konkluderes med at 

dette arealet ikke har potensiale for jord- og flomskred som vil kunne nå ny trase for E18 

med gjentakingsintervall høyere enn 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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Figur 7-15: Kartlagt areal ved sørvestlig del av delområde 4 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 

  
Figur 7-16: Kartlagt areal ved sentral del av delområde 4 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning. 
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Figur 7-17: Kartlagt areal ved nordøstlig del av delområde 4 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 

 
Figur 7-18: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved sørvestlig del av 

delområde 4 (Høydedata.no, 2020). 
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Figur 7-19: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved nordøstlig del av 

delområde 4 (Høydedata.no, 2020). 

7.4 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 3 

Kartlagt areal ved delområde 3 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning er vist i Figur 7-20 for sørvestlig del og Figur 7-21Error! Reference source 

not found. for nordøstlig del. GPS punkt fra feltbefaring er merket med initialer for 

utførende konsulent. Areal skravert med sort farge definerer arealer der 

terrenghelningsvinkel overstiger 45°. Aktsomhetsområder for snøskred vurderes også som 

aktsomhetsområder for steinsprang. 

Undersøkt areal innenfor delområde 3 har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og 

jord- og flomskred. 

 

Sørvestlig del av kartlagt areal ved delområde 3 er vist i Figur 7-20. Det ble observert mindre 

ansamlinger av skredblokker i fraksjon < 0,5 m3 langs foten av fjellskrent med relieff på ca. 45 

m. Et naturlig søkk i terrenget øst for fjellskrenten avgrenser areal med potensiale for 

steinsprang fra senterlinjen for ny E18 trase. Eventuelle steinsprang har i utgangspunktet ikke 

potensial for å nå veitrase, men med hensyn til potensielle endringer i traseområdet må 

problemstillingen vurderes i anleggsfasen. Arealer med potensiale for steinsprang med 

gjentaksintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1) er fremstilt på terrengmodell i 

Figur 7-21.  

 

Arealet som har markert aktsomhetsområde for jord- og flomskred drenerer et bekkefar mot 

sørøst. Ved dette arealet ble det observert lite løsmasser med potensiale for mobiliseringer. 

Vannføring i bekkefaret er marginal og selv ved store nedbørmengder vil bekkens 
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dreneringsfelt ikke akkumulere vannmengder som kan forårsake masseforflytting. I tillegg er 

arealet dekket av vegetasjonen. De kan derfor konkluderes med at område ikke har fare for 

jord- og flomskred med gjentaksintervall over 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

 

Figur 7-21 omfatter nordøstlig del av kartlagt areal ved delområde 3. Det markert 

aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang langs nordvestlig fjellside av Kjerringåsen. 

Fjellsiden har et relieff på 50-70 m innenfor aktsomhetsområdene. Hele dette arealet ble 

undersøkt som aktsomhetsområde for steinsprang. Ansamlinger av større skredblokker i 

fraksjon stein til blokk < 30 m3 ble observert ved foten av denne fjellsiden (Figur 7-22). Det er 

potensiale for steinsprang der steinfragment har større volum enn generelt for resten av 

traseområdet ved dette arealet. Også et fjellparti på nordvestlig side av dalføret mot 

Holtefjorden ved sørlig ende av Bjørndalsveien ble det observert arealer med potensiale for 

steinsprang. Like sør for gården Lille Østerholt og Holteveien ble et bratt areal i nordlig 

fjellside ved Agnåsen definert med fare for steinsprang. Denne fjellsiden har et relieff på ca. 

60 m. Areal som har potensiale for steinsprang med gjentaksintervall høyere enn 1/100 

(Tabell 2-1 og Figur 2-1) er vist på topografisk kart i Figur 7-23.  

   

 
Figur 7-20: Kartlagt areal ved sørvestlig del av delområde 3 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 
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Figur 7-21: Kartlagt areal ved nordøstlig del av delområde 3 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 

 
Figur 7-22: Skredblokker langs foten av nordvestlig fjellside vad Kjerringåsen. 
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Figur 7-23: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved nordøstlig del av 

delområde 3. 

7.5 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 2 

Kartlagt areal ved delområde 2 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning er vist i Figur 7-24 for sørvestlig del og Figur 7-25 for nordøstlig del. GPS 

punkt fra feltbefaring er merket med initialer for utførende konsulent. Areal skravert med sort 

farge definerer arealer der terrenghelningsvinkel overstiger 45°. Aktsomhetsområder for 

snøskred vurderes også som aktsomhetsområder for steinsprang. 

 

Innenfor delområde 2 ble to arealer ved området undersøkt, og relevante deler av disse 

arealene er vist i og. Arealene har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og 

flomskred. 

 

Aktsomhetsområder illustrert på kart i Figur 7-24 representerer sørvestlig del av kartlagt areal 

ved delområde 2. Det ble observert utglidning av steinblokker både fra dagfjellsonen langs 

toppen av de bratte partiene og stedvis i de bratte områdene. Arealet har flere bratte parti 

med terrenghellingsvinkel over 45° der det ble observert løse steinblokker i dagfjellsonen. 

Ansamlinger av skredblokker ble observert langs foten av alle de bratte områdene anvist i. 

Størrelsen på skredmateriale varierer fra steinfraksjon til blokkfraksjon < 30 m³. Ferske 

skredblokker ble observert ved flere lokasjoner (Figur 7-27 (venstre foto)). Berggrunnen i de 

bratte partiene har omfattende oppsprekking og mye løst materiale (Figur 7-27 (høyre foto)). 

Terrengmodell i Figur 7-26 viser kartlagt areal ved sørvestlig del av delområde 2 som har fare 

for steinsprang med gjentaksintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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Figur 7-25 representerer nordøstlig del av kartlagt areal ved delområde 2. Ved dette arealet 

ble observert ansamling av skredmateriale langs foten av fjellsiden i fraksjon blokk < 1,5 m³. 

Potensielle steinsprang fra de to sørligste aktsomhetsområdene kan nå ny trase for nye E18. 

Det er etablert en enkel skogsvei i de bratte partiet med aktsomhetsområde for snøskred 

sentralt på kart vist i Figur 7-24. Skogsveien ligger delvis på fylling og delvis på fast fjell. 

Langs nordvestlig veiskulder ligger en del steinblokker med fare for mobilisering. Disse 

blokkene vil stoppe i et bekkefar som drenerer mot nordøst og ut i et mindre tjern. 

Bekkefaret har en fjellrygg langs nordvestlig bredde som hindrer potensielle steinsprang fra å 

kunne nå inn mot Limyrveien som er tilkomstvei til en hytteeiendom og lokalisert sentral i 

dalbunnen. Terrengformen er så stor at det er umulig at steinsprang fra det aktuelle 

kildeområdet passerer denne naturlige hindringen. Relieff i områdene med fare for 

steinsprang er ca. 30-50 m. 

 

Terrengmodell i Figur 7-28 viser arealer innenfor nordøstlig del av undersøkt areal ved 

delområde 2 som har fare for steinsprang med gjentaksintervall høyere enn 1/100 (Tabell 2-1 

og Figur 2-1). 

 

Delområde 2 har et aktsomhetsområde for jord- og flomskred (Figur 7-25). Dette 

aktsomhetsområdet har lite løsmasser og liten utbredelse slik at det vil ikke være potensiale 

for jord- og flomskred som vil ha innvirkning på ny trase for E18. 

 

  
Figur 7-24: Kartlagt areal ved sørvestlig del av delområde 2 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 
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Figur 7-25: Kartlagt areal ved nordøstlig del av delområde 2 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring 

og terrenghelning. 

  
Figur 7-26: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved sørvestlig del av 

delområde 2. 



VEDLEGG 4 (SKREDFAREKARTLEGGING) TIL FAGRAPPORT INGENIØRGEOLOGI  

 
  

 

 

Side 66 av 77 
 

 

 
Figur 7-27: Foto fra areal med fare for steinsprang helt vest i delområde 2 som viser fersk skredblokk som hviler på 

trestamme (venstre) og blokker ved foten av bergvegg med oppsprekking (høyre). 

 
Figur 7-28: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved nordøstlig del av 

delområde 2. 

7.6 Skredfarevurderinger av kartlagt areal ved delområde 1 

Kartlagt areal ved delområde 2 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning er vist i Figur 7-29. GPS punkt fra feltbefaring er merket med initialer for 

utførende konsulent. Areal skravert med sort farge definerer arealer der 

terrenghelningsvinkel overstiger 45°. Aktsomhetsområder for snøskred vurderes også som 

aktsomhetsområder for steinsprang. 

 

Innenfor delområde 1 ble et areal ved sørvestlig del av området undersøkt (Figur 7-29). Dette 

arealet har aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. 
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Utsprengt veiskjæring ca. 150 m nordøst for Fløyheitunellens nordøstlige tunellportal og 

østover mot Holtsveien ble det observert flere ferske steinsprang. Med ferske steinsprang 

menes skredblokker som ligger oppå vegetasjon/trestammer, ikke har spor etter mose/lav 

eller andre vekster på overflaten og/eller kan knyttes til spor i terrenget uten reetablering av 

vegetasjon. Denne skjæringen har fare for steinsprang med gjentaksintervall høyere enn 

1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1) og det er behov for rensk og sikringstiltak. Denne 

sannsynligheten for gjentaksintervall kan defineres dersom det blir observert mer enn ett 

steinsprang som med sikkerhet er yngre enn hundre år. 

 

To arealer har aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det ene på sørsiden av Storelva 

mellom elveleiet og Fosstveitveien. Det andre i nedre del av Bomdalen like nord for 

demmingen ved Storelva. Det ble ikke observert løsmasser med potensiale for mobilisering 

og det konkluderes med at det ikke er fare for jord- og flomskred med gjentaksintervall 

høyere enn 1/1000 (Tabell 2-1 og Figur 2-1) og ved disse arealene. 

 

Et areal langs nordsiden av Bergevegen like vest for demningen ved Fosstveit har 

aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang. Disse er definert langs sørøstlig randsone 

av en nordøst-sørvest orientert fjellrygg med et maksimumsrelieff på ca. 100 m. Arealet har 

flere bratte parti med terrenghellingsvinkel over 45° der det ble observert løse steinblokker < 

1 m3 og oppsprekking i dagfjellsonen. Terrengmodell i Figur 7-30 viser disse sonene. 

Gjentaksintervall for steinsprang ved disse arealene er over 1/100 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

 

 
Figur 7-29: Kartlagt areal ved delområde 1 med alle aktsomhetsområder, GPS punkt fra feltbefaring og 

terrenghelning. 
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Figur 7-30: Kart som viser DTM skyggerelieff som omfatter areal med fare for steinsprang ved undersøkt areal, 

delområde 1. 
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8 Konklusjon 

Skredfarevurdering av nytt traseområde for E18 Tvedestrand—Bamble har avdekket 

skredproblematikk som krever tiltak. Flere enhetsstrekninger tilfredsstiller ikke gjeldende krav 

til sikkerhet mot skred på vei definert i Statens vegvesen Håndbok N200 (Vegdirektoratet, 

2018) og Statens vegvesen Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på vei (Statens 

vegvesen, 2014). Skredproblematikken kan karakteriseres som lite komplisert og kan 

håndteres i detaljprosjekteringen eller under anleggsfasen ved tilpasset utforming og 

bergsikring av veikropp, veigrøfter og veiskjæringer. Behov for andre sikringstiltak som 

fangnett, isnett, steinsprangnett, bolting, fjellbånd etc. bør vurderes i naturlig terreng utover 

skjæringer som etableres. 

 

Faresonekart som viser hensynssoner H310 og enhetsstrekninger med uakseptabel eller 

akseptabel strekningsrisiko, er utarbeidet for delområdene 5 til 1 og vist i avsnitt 8.1-8.5. 

Sonene er tegnet for hånd basert på observasjoner fra feltkartlegging i de aktuelle områdene. 

Det bemerkes at det kan forekomme skredfarlige områder som ikke er identifisert eller 

avgrenset på kartene, noe som viser viktigheten av tett oppfølging i anleggsfasen for å sørge 

for nødvendig kartlegging og sikring av skredfarlige områder. Det er planlagt store 

skjæringer, og skredrisiko ved disse arealene må spesiell ivaretas da disse kan forårsake 

skredrisiko i terreng som på forhånd ikke har skredrisiko. 

8.1 Delområde 5—Faresonekart 

  
Figur 8-1: Oversiktskart over delområde 5 som viser strekningsrisiko og faresoner H310 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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Figur 8-2: Detaljkart over sørvestlig del av veitrase ved delområde 5 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel 

og faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

  
Figur 8-3: Detaljkart over sentral del av veitrase ved delområde 5 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel og 

faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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Figur 8-4: Detaljkart over nordøstlig del av veitrase ved delområde 5 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel 

og faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

8.2 Delområde 4—Faresonekart 

  
Figur 8-5: Oversiktskart over delområde 4 som viser strekningsrisiko og faresoner H310 (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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Figur 8-6: Detaljkart over sørvestlig del av veitrase ved delområde 4 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel 

og faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

  
Figur 8-7: Detaljkart over nordøstlig del av veitrase ved delområde 4 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel 

og faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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8.3 Delområde 3—Faresonekart 

  
Figur 8-8: Oversiktskart over delområde 3 som viser faresoner H310 og strekningsrisiko (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

  
Figur 8-9: Detaljkart over del av veitrase ved delområde 3 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel og 

faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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8.4 Delområde 2—Faresonekart 

  
Figur 8-10: Oversiktskart over delområde 2 som viser faresoner H310 og strekningsrisiko (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

  
Figur 8-11: Detaljkart over sørvestlig del av veitrase ved delområde 2 der strekningsrisiko er definert som 

uakseptabel og faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1).  
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Figur 8-12: Detaljkart over nordøstlig del av veitrase ved delområde 2 der strekningsrisiko er definert som 

uakseptabel og faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 

8.5 Delområde 1—Faresonekart 

 
Figur 8-13: Oversiktskart over delområde 1 som viser faresoner H310 og strekningsrisiko (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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Figur 8-14: Detaljkart over del av veitrase ved delområde 1 der strekningsrisiko er definert som uakseptabel og 

faresoner H310 er inkludert (Tabell 2-1 og Figur 2-1). 
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