
 

side 1 av 11 

Oppdragsnavn: Prosjektklargjøring E6 Moelv-Øyer, områderegulering E6 Storhove-Øyer 
Oppdragsnummer: 618455-04 
Utarbeidet av:  Steinar Nes 
Dato: 23.06.2020 
Tilgjengelighet:  Åpen 

OVERSIKT OG OPPSUMMERING AV SKREDVURDERINGER 
 

1. VURDERING AV STREKNINGSRISIKO FOR SKRED MOT NY E6 I REGULERINGSPLANEN .. 3 

1.1. Krav til sikkerhet mot skred .................................................................................................3 

1.2. Vurdering av skredfare ........................................................................................................3 

1.3. Forutsetning for vurderingene.............................................................................................4 

2. VURDERING AV SIKRINGSTILTAK FOR NY E6-STREKNING MED UAKSEPTABEL 
STREKNINGSRISIKO ........................................................................................................... 5 

2.1. Forslag til sikring ..................................................................................................................5 

2.2. Vannveger ............................................................................................................................7 

2.3. Istandsetting av E6 ...............................................................................................................7 

3. VURDERING AV ØKT SKREDFARE FOR TREDJEPART VED FÅBERG................................. 8 

3.1. Vurdering av økt skredfare for tredjepart ...........................................................................9 

4. VURDERING AV OMRÅDER I PLANEN SATT AV TIL BEBYGGELSE (BYGGTEKNISK 
FORSKRIFT) ...................................................................................................................... 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
NOTAT 

side 2 av 11 

INNLEDNING  
Dette notatet skal fungere som et samlenotat for gjeldende skredvurderinger og påvirkning skred har 
i Reguleringsplan for E6, Storhove – Øyer.   

Årsaken til at vi ser det som gunstig å få et samledokument for alle skredvurderinger med oversikt 
over gjeldende bestemmelser for planen er at det har vært mange supplerende vurderinger langs 
med prosessen med reguleringsplanen. Dette har gjort at det har blitt mange forskjellige dokument 
som kan være vanskelig å strukturere for å se helheten i vurderingene. 

Samlenotatet står ikke for egne eller nye vurderinger, og kan ikke stå alene som gjeldende dokument 
uten rapportene listet nedenfor:  

Navn på rapport Nummer Dato 

Skred AS: Foreløpig 
skredfarevurdering for nordre 
påhugg – Altenativ 3 – A-3 (kort) 
og 3-B (lang) 18411-01-1 18.01.2019 

Skred AS: Reguleringsplan E6 
Storhove – Øyer- 
Skredfarevurdering 
 18411-02-1 08.02.2019 

Skred AS: Oversikt over 
skredsikringstiltak for rasutsatt 
strekning, E6 Storhove. Øyer  18411-03-1 12.03.2019 

Skred AS: Supplerende 

uttalelser 

Skredfarevurdering, E6 

Storhove- Øyer 18411-04-1 
28.02.2020 

Skred AS: Supplerende 

uttalelser- Vurdering av om 

avsatt areal er tilstrekkelig for 

etablering av skredsikring, E6 

Storhove- Øyer 18411-05-1 
27.04.2020 

Skred AS: Supplerende 

uttalelser- Vurdering av om 

avsatt areal er tilstrekkelig for 

etablering av skredsikring, E6 

Storhove- Øyer 18411-06-2 
27.05.2020 

Skred AS: E6 Storhove – Øyer: 

Vurdering om økt skredfare mot 

Fåberg som følge av igjenfylling 

av eksisterende E6 18411-07-1 
09.06.2020 

Skred AS: Skredfarevurdering 

for bebyggelse, reguleringsplan 

E6 Storhove-Øyer 20280-01-1 
09.06.2020 

Skred AS: E6 Storhove- Øyer: 

Revurdering av område for 

vernskog 18411-08-01 
12.06.2020 
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1. VURDERING AV STREKNINGSRISIKO FOR SKRED MOT NY E6 I 
REGULERINGSPLANEN 

For strekningen Storhove- Øyer ble det i rapportnummer 18411-02-1 utført en strekningsanalyse for 

eksisterende E6 for å kartlegge vegstrekningen for skred i henhold til Håndbok N200 – Vegbygging, kap. 208 
Sikkerhet mot skred (Vegdirektoratet, 2018).  

1.1. Krav til sikkerhet mot skred 

Skredfare mot vei håndteres gjennom et sett med risikoakseptkriterier med utgangspunkt i samlet 
skredsannsynlighet per kilometer vei i forhold til trafikkmengde. 

Akseptabel strekningsrisiko for vei med ÅDT på over 8000 gir uakseptabel strekningsrisiko dersom 
det er større sannsynlighet enn 1/1000 per år for skred per km (Figur 1). 

 

Figur 1 Tabell 208.1 i SVV Håndbok N200. Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg. 

1.2. Vurdering av skredfare 

På bakgrunn av skredfarevurderingen ble det vurdert at enhetsstrekning 2 og 3 (Fåberg- Sveabakken) 
har uakseptabel strekningsrisiko (Figur 2). Resten av veistrekningen faller inn under akseptabel 
skredrisiko. 

Dimensjonerende skredtype er jord- og flomskred. 

 

Figur 2 Kart som viser strekningsrisikoen langs E6 Storhove- Øyer. 
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1.3. Forutsetning for vurderingene 

Skog som forebygger snøskredutløsning og reduserer sannsynligheten for jord- og flomskred må ha 
bestemmelser med restriksjoner for hogst, eller så må man forvente at større skred er 
dimensjonerende for strekningen. 

Skogsområder med betydning for skredfaren mot ny E6 er gitt i rapportnummer 18411-08-01 (Figur 
3). Uten skogsone som sikrer skjøtsel av skogen må en utføre ny skredfarevurdering uten skog, noe 
som sannsynlig vil medføre betydelige behov og kostnader knyttet til sikring mot snøskred. 

 

Figur 3 Kart som viser skog med betydning for skredfaren mot strekningene med uakseptabel strekningsrisiko. 
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2. VURDERING AV SIKRINGSTILTAK FOR NY E6-STREKNING MED 
UAKSEPTABEL STREKNINGSRISIKO 

Rapportnummer 18411-06-2 tar for seg hele strekningen som er vurdert å ha uakseptabel 
strekningsrisiko i skredfarevurderingen for opprinnelig veglinje (18411-02-1), og revurderer faren for 
ny veilinje (Figur 4). I tillegg foreslås sikringstiltak langs strekningen. En forutsetning for vurdering, 
plassering og dimensjonering av sikringstiltakene er at sone vurdert som viktig skog mot skredfare 
opprettholdes (Figur 3), eller så kan større skred være dimensjonerende. 

 

Figur 4 Kart som viser ny veilinje alternativ 1 og 2 og område som må sikres.  

 

2.1. Forslag til sikring 

- Fangvoller som skal fange jordskred er dimensjonert og plassert med lengder og høyder som 
kan/skal plasseres på eksisterende E6. 

- Gjerde mot grunne jordskred er dimensjonert og plassert med lengder og høyder der det 
ikke er plass til fangvoll som sikringstiltak 

På grunn av noe ulik linjeføring og tunnellengde mellom alternativ 1 og 2 avviker sikringsforslagene 
noe fra hverandre. Dimensjoner og plassering av sikringstiltak er gitt i Figur 5, Figur 6 og Figur 7. 
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Figur 5 Oppsummert forslag til sikringstiltak. 

 

 

Figur 6 Plassering av sikringstiltak for trasealternativ 1. 

 

 

Figur 7 Plassering av sikringstiltak for trasealternativ 2. 
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2.2. Vannveger  

Det påpekes i rapporten at det er observert flere områder der vann tar nye veier inn i skråningen 
som følge av skogsbilveger uten system for håndtering av overvann. For å ytterligere redusere 
sannsynligheten for utløsning av jordskred og remobilisering av steinsprang er det vist forslag til 
skogsbilveger der det er anbefalt å lage enkle gjennomgående grøfter for å lede vann ned i 
eksisterende bekkeløp, og etablere stikkrenner med nødvendig dimensjon der det er aktuelt (Figur 
8). 

Det anbefales at det utarbeides en helhetlig plan for vannhåndtering for hele strekningen og at det 
konkretiseres tiltak og omfang. Dette utføres i forbindelse med detaljprosjekteringen av 
skredsikringen for å ivareta en helhetlig plan for skredsikring av strekningen. 

 

Figur 8 Kart som viser skogsbilveier som anbefales utbedret for bedre overvannshåndtering. 

2.3. Istandsetting av E6 

Ved istandsetting av eksisterende E6 mellom skredvollene på strekningen er det viktig av terrenget 
ikke endres slik at forventet utløpslengde på skred øker. Det vil si at i planen for istandsetting må det 
planlegges for en flate tilsvarende eksisterende E6 eller aller helst med fall innover. Det må også 
lages en helhetlig plan for håndtering av vann, fortrinnsvis i åpne bekker med god kapasitet. 
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3. VURDERING AV ØKT SKREDFARE FOR TREDJEPART VED FÅBERG 

I NVE sine gjeldende retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner (Flaum- og skredfare i 
arealplaner, revidert 22.mai 2014) er det vist til at utbygging av veg ikke skal føre til økt skredfare for 
tredjepart: 

 «Ein mogleg auke av flaum- og skredfaren i omkringliggande areal skal vurderast også i planar for 
jernbane og veg, etter dei same retningslinjene som for anna utbygging. Når ein bygger ny veg og 
jernbane, skal ikkje dette føre til auka fare for flaum, erosjon eller skred i område som grensar til 
utbygginga.» 

For strekningen Storhove og til over Fåberg skal eksisterende E6 igjenfylles med overskuddsmasse, og 
det vil dermed føre til terrenginngrep i fjellsiden over eksisterende boliger ved Fåberg.  

I rapportnummer 18411-07-1 har Skred AS utført en vurdering av økt skredfare mot Fåberg som følge 
av igjenfylling av eksisterende E6. For å avgrense vurderingsområdet er det tatt utgangspunkt i 
boliger på Fåberg som i dag ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred. I tillegg til et 
gårdsbruk nord for Fåberg, Øygarden (Figur 9). 

 

Figur 9 Vurdert område for økt skredfare på grunn av igjenfylling av eksisterende E6. 
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3.1. Vurdering av økt skredfare for tredjepart 

Effekten av skredfaren ved tilbakeføring av eksisterende vurderes todelt; om 
utløsningssannsynligheten øker, eller om tilbakeføringen gjør at utløpslengde og skadepotensiale 
øker.  

• Det vurderes at terrenginngrep ved tilbakeføring ikke øker sannsynligheten for skred 
forutsatt at: 

o Man sørger for god vannhåndtering i åpne bekker med tilstrekkelig fall for god 
avrenning 

o Dette ikke skapes erosjonssår ifm. anleggsarbeidene 
o Det brukes egnede masser med stabil vinkel 
o Geoteknisk stabilitet av skråningen etter igjenfylling ivaretas 

• Det vurderes at en strekning i nordre delområde over Fåberg kan få økt skredfare som følge 
av igjenfylling av eksisterende E6 (Figur 10). På den strekningen anbefales det å beholde 
eksisterende terreng. Overflaten kan endres/istandsettes så lenge terrengnivå beholdes. 

 

Figur 10 Blå strek indikerer strekning som anbefales å ikke endre terreng for å hindre skred i å nå ned til 
eksisterende bebyggelse. 
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4. VURDERING AV OMRÅDER I PLANEN SATT AV TIL BEBYGGELSE 
(BYGGTEKNISK FORSKRIFT)  

Områder i reguleringsplanen som er satt av til formål med bebyggelse er ivaretatt med 
skredfarevurdering i rapportnummer 20280-01-1. 

Skred AS har gjennomført en skredfarevurdering for områder med eksisterende eller planlagt 
bebyggelse i reguleringsplanen (Figur 11). Alle skredtyper i bratt terreng er vurdert. 

Ved Storhove vurderes en mindre del av det vurderte området å ligge i faresone for skred med årlig 
nominell sannsynlighet på 1/5000 (Figur 12). Jord- og flomskred er dimensjonerende skredtype. I 
dette området er i tillegg en liten del av skogen vurdert å ha betydning for skredfarevurderingen, da 
skogen reduserer sannsynligheten for utløsning av snøskred i underkant av Kalykjeberget. Denne 
sonen må ivaretas i reguleringsplanen som sone for skog av betydning for skredfaren for å unngå 
faresoner med større utbredelse.  

 

Figur 11 Vurderte områder med planlagt eller eksisterende bebyggelse som er kartlagt i forhold til skredfare. 
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Figur 12 Faresonekart for Storhove. Markert er også område med skog av betydning for skredfaren. 

 


