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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 Storhove – Øyer har Skred AS gjort flere 

vurderinger av skredfare og innledende forslag til sikringstiltak.  

I 2019 leverte Skred AS skredfarevurdering for eksisterende E6 langs strekningen, hvor 

strekningen nord for tunnelen fra Storhove viste at strekningen hadde uakseptabel høy risiko 

mot skred (Skred AS, 2019a), jf. kravene om skredsikkerhet i Kap. 208, Håndbok N200 

Vegbygging (Vegdirektoratet, 2018). 

Nye Veier v. Harald Monsen tok kontakt med Skred AS den 26.02.2020 for supplerende 

uttalelser vedrørende skredfaren langs strekningen. Bakgrunnen var endret trasevalg for 

nordre påhugg av tunnel fra Storhove, som endret forutsetningene for tidligere 

skredfarevurderinger fordi vegtraseen lå lengre ut fra fjellsiden.  

Den 24.04.2020 tok Nye Veier v. Harald Monsen kontakt med Skred AS for en uttalelse om 

hvorvidt avsatt areal til skredsikring er tilstrekkelig. Dette ble gjort som en del av at planen 

for E6 Storhove – Øyer er lagt ut på offentlig høring. Skred AS gjorde da en innledende 

vurdering av hvorvidt avsatt areal var tilstrekkelig, og skisserte noen mulige 

sikringsløsninger. Disse vurderingene ble gjort med svært kort tidshorisont, og uten mulighet 

til befaring. På grunn av manglende grunnlag ble notatet ansett som innledende vurderinger.  

30.04.2010 tok Steinar Nes v/ Asplan Viak på vegne av Nye Veier kontakt med Skred AS for 

supplerende vurderinger av hele strekningen som er vurdert til å ha uakseptabel 

strekningsrisiko. Det var et ønske om å samle alle vurderingene i samme rapport, og 

sammenstille resultater fra tidligere vurdering av mulige sikringstiltak.  

Denne rapporten er et svar på forespørselen 30.04.2020. Rapporten tar for seg hele 

strekningen som er vurdert å ha uakseptabel strekningsrisiko i skredfarevurderingen for 

opprinnelig veglinje (Skred AS, 2019a), og revurderer skredfaren med ny veglinje. I tillegg 

foreslås sikringstiltak langs strekningen. 

1.2 Tidligere leveranser 
Skred AS har innen fagområde skred tidligere levert følgende rapporter i forbindelse med 

arbeidet: 
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• (18411-01-1) Foreløpig skredfarevurdering for nordre påhugg – Alternativ III – A -3 
(kort) og III-B (lang), datert 2019-01-18 

• (18411-02-1) Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer – Skredfarevurdering, datert 2019-
02-08 

• (18411-03-1) Oversikt over skredsikringstiltak for rasutsatt strekning, E6 Storhove – 
Øyer, datert 2019-03-12 

• (18411-04-1) Supplerende uttalelser Skredfarevurdering, E6 Storhove – Øyer, datert 
2020-02-28 

• (18411-05-1) Supplerende uttalelser - Vurdering av om avsatt areal er tilstrekkelig for 
etablering av skredsikring, E6 Storhove – Øyer, datert 2020-04-28. 

 
Oppdragsgiver i tidligere fase har vært COWI AS med kontaktperson Olav Eriksen, og senere 

Nye Veier v/ Harald Monsen.  

1.3 Vurdert område og planforslag 
I skredfarevurderingen for opprinnelig trasé ble det konkludert med at strekningen fra 

datidas forslag til tunnelpåhugg øst for Fåberg til Sveabakken, omtalt som strekning2 og 3, 

hadde uakseptabel strekningsrisiko, jf. Figur 14 i (Skred AS, 2019a). I ettertid er vegtraséen 

endret, og deler av strekning 2 er ikke lengre aktuell på grunn av lengre tunnel. En oversikt 

over det vurderte området er vist i Figur 1. 

Skred AS gikk i forbindelse med innledende vurderinger av sikringstiltak mot skred (Skred AS, 

2020b) gjennom tilgjengelig planforslag i pdf-format, og så på de avsatte arealene til 

skredsikring. Dette ble oppgitt av Nye Veier v. Harald Monsen å være SVG annen veggrunn - 

grøntareal og eksisterende E6. Vårt utgangspunkt i dette arbeidet har vært å finne løsninger 

hvor eksisterende E6 benyttes til skredsikringstiltak dersom det viser seg å være nødvendig.  
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Figur 1: Oversiktskart over det vurdert området ogstrekninger med uakseptabel 
strekningsrisiko langs eksisterende E6. Begge alternative vegtraséer som er vurdert i denne 
rapporten er vist.  
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2 Aktuelle skredtyper 
Aktuelle skredtyper som er lagt til grunn for vurderingene i denne rapporten er jordskred og 

steinsprang. Flomskred var i innledende vurdering av sikringsløsninger (Skred AS, 2020b), 

men etter befaring er jordskred vurdert å være dimensjonerende skredtype. 

Dimensjonerende skredtype er skredtypen med størst utløpslengde og skadepotensiale av 

de aktuelle skredtypene i området.  

Videre beskrives de ulike skredtypene med eksempelbilder på typiske avsetninger. 

2.1 Jordskred 
Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel 

utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikke-

kanaliserte jordskred.  

Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye 

skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når 

terrenget blir flatere, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred 

bygge en vifte av skredavsetninger.  

I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover langs en sone som gradvis kan bli 

bredere i en trekantform. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng med finkorna, 

vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i 

terrenget. 

 

Figur 2: Eksempel på et veldig stort ikke-kanalisert jordskred fra Viromdalen i Møre og 
Romsdal, 14.august 2003.  
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Figur 3: Typisk tungeformet jordskredavsetning, Gåsbakken, Melhus, Sør-Trøndelag, mars 
2012. 

 

2.2 Skred i fast fjell (steinsprang) 
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning 

benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3) og steinskred (volum 100-10.000 m3). 

Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 

40-45°. Steinsprang kan også løses ut i bratt terreng hvor det er løsmasser, for eksempel i ur 

eller ved rotvelt e.l. i blokkholdige morene.  
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3 Skredfarevurdering 

3.1 Tidligere vurderinger og rapporter 

Det er tidligere gjort skredfarekartlegging og skredfarevurderinger for strekningen. Det 

henvises til rapport Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer – skredfarevurdering (Skred AS, 

2019a). Der ble det konkludert med at området nord for Fåbergtunnelen har uakseptabel 

risiko for jord-/flomskred. I ettertid er traséen flyttet lengre ned i fjellsiden, men i et notat 

med supplerende uttalelser bekreftes det at det fortsatt er uakseptabel risiko for jord- og 

flomskred på strekningen (Skred AS, 2020a). Det blir i rapporten antatt at sikring vil la seg 

gjennomføre på avsatt areal på eksisterende E6. Skred AS skrev på kort varsel uten befaring 

en supplerende uttalelse om mulighet for sikring innenfor avsatt areal i reguleringsplanen 

(Skred AS, 2020b). På grunn av kort tidsfrist var det ikke mulig å gjennomføre befaring eller 

detaljerte vurderinger, og vurderingene ble gjort med datagrunnlaget som var tilgjengelig 

da. Konklusjonene i denne rapporten (18411-06-1) er noe forskjellig fra de supplerende 

uttalelsene i rapport 18411-05-1 (Skred AS, 2020b) basert på resultater fra befaring og 

detaljerte vurderinger. Det er dermed konklusjonen i denne rapporten (18411-06-1) som er 

å anse som endelige vurderinger.  

 

3.2 Befaring 
06-05-2020 ble det utført befaring av Nils Arne K. Walberg fra Skred AS. På befaringen var 

det overskya, oppholdsvær og god sikt. Befaringen ble utført langs vegtraséen, eksisterende 

E6 og i sideterrenget. Fokus på befaringen var å vurdere behov og tilgjengelig areal for 

skredsikring ifm. ny trasé, samt avgrense aktuelle skredtyper, potensielle løsneområder og 

andre forhold av betydning for skredfarevurderingen og omfanget av nødvendig 

skredsikring.  

På befaringen ble det observert flere tegn til grunne utglidninger av jordskred, og potensielle 

steinsprangblokker. Det ble i tillegg observert flere områder med skogsbilveger som har fått 

vann til å ta nye veger. Befaringsnotatene er oppsummert i Tabell 4, og sporlogg med 

veipunkter vist i vedlegg 3.  

Skred AS har tidligere befart områder i forbindelse med skredfarevurderingen (Skred AS, 

2019a). Tolkninger gjort i denne rapporten bygger også på observasjoner fra den.  

 

3.3 Risikoaksept mot skred 
I N200 Vegbygging (Vegdirektoratet, 2018) og NA-rundskriv 2014/08 (Vegdirektoratet, 2014) 

er det gitt retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg. Iht. disse skal veger med 

årsdøgntrafikk (ÅDT) over 8000 tilfredsstille sikkerhet mot skred f ≤ 1/1000 per km veg. Det 

vil si at på en strekning på 1 km aksepteres det at skred når vegen en gang hvert 1000 år, 

eller sagt på en annen måte – en årlig sannsynlighet på 0,001 for skred på veg.  
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I NA-rundskriv 2014/08 presiseres det at ved flere skredløp innenfor en kilometer, skal den 

samlede sannsynligheten for skredløpene på enhetsstrekningen være tilsvarende 

risikoaksepten. Det vil som et eksempel si at ved 2 skredløp på en enhetsstrekning med 

risikoaksept mot skred på f ≥ 1/1000 år må hvert skredløp tilfredsstille sikkerhet f ≥ 1/2000 

år.  

Jord- og flomskred er vanskelig å forutse eksakt hvor vil forekomme fordi jordskred normalt 

ikke forekommer samme sted fra gang til gang. Kanaliserte jordskred og flomskred kan 

forekomme flere ganger i samme bekkeløp, men med forskjellige sammensetninger og 

utløp. Det er ved tidligere vurderinger funnet svært mange (>20) potensielle løsneområder 

på enhetsstrekningene nord for Fåbergtunnelen, strekning 2 og 3 (Skred AS, 2019a). Vi har i 

vurderingen utvist skjønn ved fastsettelse av risikoaksept og anbefaling av sikringstiltak. 

Bakgrunnen for det er at det ikke er mulig å fastsette dimensjonerende kriterier for et skred 

med gjenntaksintervall på mindre enn 1/20 000. Anbefalingen av skredsikringstiltak er derfor 

gjort basert på en helhetsvurdering for skredrisikoen på strekningen hvor vi mener 

sikkerhetsnivå ihht. N200 oppnås.  

3.4 Terrenganalyse og tolkning av geomorfologi 
Det er gjort kartstudie av området for å forsøke å identifisere geomorfologiske trekk til å 

underbygge skredfarevurderingen og definere løsneområder. Analysene er gjort med kart 

som viser skyggerelieff, helningskart og tolkning av observasjoner fra befaringer.  

3.4.1 Skyggerelieff 

I skyggerelieffkartene har vi brukt flere forskjellige lysinnstrålinger for å få frem ulike 

konturer i terrenget. Kartene viser tydelig ravinene i området, Figur 4, og det er mulig å 

identifisere mindre utglidninger øverst i ravinene fra skyggekartene.  
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Figur 4: Skyggerelieffkart som viser ravinene tydelig. Solretning fra N (360°) 

Området hvor planlagt ny E6 skal gå er i stor grad opparbeidet terreng med jorder og hus. 

Det er på grunn av det vanskelig å identifisere tydelige geomorfologiske tegn til 

skredaktivitet som vifteavsetninger. Det er noen områder på jordet nord for planlagte 

påhugg som er svakt forhøyet, Figur 5. Disse ligger direkte nedstrøms for flere av de største 

ravinene, og disse kan stamme fra skredaktivitet eller massetransport. På grunn av at 

terrenget er opparbeidet, sannsynligvis i flere omganger over lang tid, er det knyttet stor 

usikkerhet til tolkningen av disse. Det gir likevel en indikasjon på mulig skredaktivitet i 

området.  
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Figur 5: Skyggekart med solretning fra N (360°). Det er indikert noen forhøyninger som kan 
tolkes som vifteformer.  

3.4.2 Flomveisanalyse 

Det er gjort en flomveisanalyse, multiflow direction-analyse (MFD), for å se på typiske 

vannveger og vurdere om det er sannsynlig at vann dreneres inn i ravinene. Et utsnitt fra 

analysen er vist i Figur 6 og Figur 7. Det sees tydelig at alle ravinene kan få drenert vann inn i, 

i varierende grad. Analysen tar ikke hensyn til evt. stikkrenner og kulverter. 
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Figur 6: Flomveisanalyse (MFD) i søndre del av området.  
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Figur 7: Flomveisanalyse (MFD) i nordre del av området. 

 

Det er også flere skogsbilveger og andre veger i området som både i felt og i 

flomveisanalysen tydelig synes å drenere vann, se Figur 8. Det er en typisk årsak til 

jordskred. Slike veger ofte ikke er bygd med vannhåndtering i form av grøfter og stikkrenner, 

og dermed kan vann demmes opp eller ta helt nye veger som igjen løser ut jordskred.  
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Figur 8: Eksempel på vann på avveie på skogsbilveg. Skogsbilvegen er ikke bygd med system 

for vannhåndtering.  

 

Et eksempel på jordskred utløst av vann på avveie med bakgrunn i skogsbilveg er vist i Figur 

9, bildet er tatt i veipunkt 654 i vedlegg 3. Bildet er tatt på skogsbilveg i overkant av 

løsneområde nr. 8 i Figur 6. Bruddkanten i løsneområde nr. 8, (tatt mellom veipunkt 656 og 

656 i vedlegg 3) er forholdsvis fersk, og det renner tydelig vann inn i løsneområdet og ned 

gjennom utløpet. I skyggekart, se Figur 21, vises det tydelig at vannet kommer fra 

skogsbilveg i overkant. Etablering av denne er sannsynlig årsak til utløsning av skredet.  
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Figur 9: Bruddkant for jordskred utløst av vann som har tatt en ny veg etter bygging av 
skogsbilveg. I Figur 6 vises denne bruddkanten som løsneområde nr. 8. Bildet ble tatt under 
befaringen i desember 2018.  

 

3.4.3 Pågående skråningsprosesser 

Observasjoner fra befaringen viser at det pågår skråningsprosesser i form av erosjon og 

utglidninger. Løsmassene består for det meste av steinholdig bunnmorene, med varierende 

grad av finstoffinnhold. Den står med bratt helning mange steder, 35-50°, og fremstår som 

fast. Dette er langt over labil vinkel for morenemasser, slik at det ved ugunstige forhold kan 

forventes utglidninger. At det er observert mindre utglidninger og erosjonssår i terrenget, 

underbygger det. Eksempel på erosjonssår er vist i Figur 10, hvor erosjonen har startet på 

grunn av rotvelt. Det er mange eksempler på tilsvarende erosjonssår i skråningen.  
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Figur 10: Erosjonssår ifm. rotvelt. Bildet er tatt i punkt 652 i vedlegg 3. 

 

Det er observert en del større steinblokker i området, se Figur 11, både som har løsnet som 

steinsprang og som har potensiale som steinsprang. Disse ligger typisk oppå eller delvis i 

løsmassedekket, og har potensiale til å remobiliseres hvis trær knekker eller løsmasser glir 

ut. Blokkene er for det meste avrundede og i størrelsesorden 0,5-1 m3, og antas å ha 

opprinnelse fra dannelsen av morenen, men det er også eksempler på vesentlig større 

blokker, samt kantede blokker med opphav i mindre fjellskjæringer i dalsiden. 
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Figur 11: Eksempel på blokker som kan ha løsnet som steinsprang tidligere, og som fortsatt 
er potensielt løsneområde for nye steinsprang. Blokkstørrelse ca. 0,5 m3. 

 

3.5 Aktuelle skredtyper 
Resultater og observasjoner fra befaringen og kartstudier viser at mest aktuell skredtype er 

grunne kanaliserte jordskred, og i noen grad steinsprang.  

I tidligere vurderinger om mulighet for å bruke eksisterende E6 til skredsikring (Skred AS, 

2020b) ble det lagt til grunn at flomskred var dimensjonerende skredtype. Observasjoner fra 

befaringen og mer detaljerte terrenganalyser viser at grunne, kanaliserte jordskred er antatt 

å være hovedskredtype. Det er en flytende overgang mellom disse to skredtypene, men 

fremgangsmetode for beregning og fastsettelse av utløpslengder og skadepotensiale gjøres 

med noe ulik metodikk.  

Steinsprang i området kommer fra remobilisering av morene, og er observert med litt 

tilfeldig forekomst.  

 

3.6 Jordskred 

3.6.1 Beregninger 

For å få en indikasjon på relevante skredstørrelser det må sikres mot for å oppnå akseptabel 

strekningsrisiko, er det utført modellering av jordskred. Modellering av mulig 

skredutbredelse av jordskred er gjort med RAMMS Debris Flow (Christen, et al., 2012) , 
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versjon 1.7.20. Vi kjenner ikke til tidligere hendelser med kjent skredutløp, og det er lite 

tilgjengelig data som med sikkerhet kan fastslå at det har vært tidligere hendelser med 

unntak av mange tydelige raviner uten indikasjon på eventuelt skredutløp, samt mindre 

utglidninger. Inntegning av løsneområder og kalibrering av modellen er derfor basert på 

geomorfologisk tolkning, flomveisanalysen (MFD) og erfaring fra modellering av andre kjente 

jordskredhendelser. Med bakgrunn i det er modelleringsresultatene naturligvis usikre, og 

brukt som en støtte til vurderingene av sikringsløsninger. 

Utløsningsområdene er typisk definert i eller ovenfor forsenkninger og eksisterende raviner 

der jordskred mest sannsynlig vil løses ut, hvor terrenget gjerne er brattere enn 25°. De 

fleste løsneområdene er tegnet der terrenganalysen viste tegn på tidligere utglidninger. Det 

er lagt til grunn løsneområder i størrelsesorden 200-600 m2 ut fra størrelsen til de konkave 

terrengformene øverst i ravinene.  

3.6.1.1 Metodikk 

Modelleringen er gjort som en iterativ prosess, med modellering av flere scenario. Det ble 

først tatt utgangspunkt modellering uten erosjon med standard friksjonsparametere med 

ulike blokkhøyder. Deretter er det modellert med erosjon, med en metodikk vi har god 

erfaring med å bruke for jordskred. Erfaringene våre fra tilbakeregning av mange 

jordskredhendelser med kjent utløp, viser at resultatene blir mer realistiske ved bruk av 

erosjonsmodulen. Resultatene er blitt sammenliknet, og vi har skjønnsmessig vurdert hvilke 

vi mener best representerer hendelser med gjentaksintervall på større enn 1/1000.  

For alle beregninger er innstillingen «block release» benyttet, siden hydrografen for de 

modellerte skredhendelsene ikke er kjent, og vil variere.  

For friksjonsparametrene ξ og µ er det brukt standardparametere som vist i Tabell 2. Ved 
valg av parametere for erosjonsmodulen har vi valgt å kun endre erosion rate, og holde de 
øvrige parametere konstante på standardinnstillingene. Parameterne i erosjonsmodulen er 
teoretiske, vanskelig å måle og dels basert på få observerte/målte hendelser. De er også for 
det meste basert på flomskred under sveitsiske forhold, med typisk mer løst lagrede 
løsmasser enn norske forhold. Ved å endre kun en parameter, reduseres usikkerheten 
knyttet til flere variabler og vi har tidligere fått mest realistiske beregninger med denne 
metodikken. 

Tabell 1: Anvendte parametere i RAMMS-beregningene for jordskred uten erosjon 

Skredtype Oppløsning i 
terrengmodell 

Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Høyde 
blokk 

Jordskred, 
uten 
erosjon 

5 m 200 m/s2 0,20 0,5 m 
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Tabell 2: Anvendte parametere i RAMMS-beregningene for jordskred med erosjon 

Skred-type Oppløsning 
terrengmodell 

Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Høyde 
blokk 

Jordskred, 
med erosjon 

5 m 200 m/s2 0,20 0,5 m 

Erosion 
density 

Erosion rate Potential erotion 
depth 

Critical shear stress Max. 
Erosion 
depth 

2000 kg/m3 0,013 m/s 0,2 kPa 0,1 kPa - 

 

3.6.1.2 Resultater 

Uten erosjon 

Resultatene for blokkhøyde 0,5 m viser at utløpslengdene i stor grad går til enden av henget, 

se Figur 12, og følger ravinene tydelig. Flytehøyder og rask oppbremsing fremstår realistiske i 

resultatene da det er moderate løsnevolumer. At skredene ikke når lengre enn enden av 

henget samsvarer ikke helt med tolket geomorfologi som antyder mulige skredavsetninger 

lengre fra skråningen. Vi vurderer resultatene som realistiske i et mindre scenario, men ikke 

tilsvarende det som forventes av en hendelse med gjentaksintervall 1/1000.  
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Figur 12: Flytehøyder fra modellering av jordskred uten erosjon. Blokkhøyde 0,5 m. 

 

Med erosjon 

Resultatene fra blokkhøyde 0,5 m, vist i Figur 13, viser tydelig både høyere flytehøyde i 

ravinene og betydelig lengre utløpslengde enn uten erosjon. Ved sammenlikning av 

hastighetene fra modellering uten erosjon er de kun litt høyere i selve ravinene. Dette kan 

forklares med noe større volum på grunn av erosjonen, og dermed moment i skredet. 

Utløpslengden er betydelig lengre enn uten erosjon, men flytehøydene viser at det er 

relativt begrensede mengder, typisk flytehøyder under 0,25 m lengst ut i utløpene. De har 

også begrenset hastighet, typisk 1-5 m/s. I et skredscenario vil det kunne forventes vann, 

slam og finstoffholdige løsmasser lengst ned i utløpssonen hvor ny E6 planlegges.  
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Figur 13: Flytehøyder fra modellering av jordskred med erosjon i søndre del. Blokkhøyde 0,5 
m. 
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Figur 14: Flytehøyder fra modellering av jordskred med erosjon i nordre del. Blokkhøyde 0,5 
m. 
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Figur 15: Hastigheter fra modellering av jordskred med erosjon i nordre del. Blokkhøyde 0,5 
m. 

 

3.6.2 Vurdering av jordskredskredfare 

Resultatene fra modellering med erosjon og 0,5 m blokkhøyde er de som vurderes å best 

representere et skred med gjentaksintervall 1/1000. Resultatene fra denne modelleringen 

indikerer at den planlagte nye E6 har uakseptabel risiko for skred. Det samsvarer med 

geomorfologisk studie og observasjoner i felt.  

For å redusere skredfaren til akseptabelt nivå må det derfor etableres sikringstiltak på 

strekningen. 
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Som utgangspunkt for vurdering av sikringstiltak, mener vi resultatene fra modellering med 

erosjon og 0,5 m blokkhøyde bør ligge til grunn.  

Hastigheter og flytehøyder ved eksisterende E6 

Modelleringen indikerer at det kan forventes skredhastigheter opp mot 6 m/s ved 

eksisterende E6 for de områdene med størst hastigheter. Flytehøyder kan forventes å være 

opp mot 1 m. Dette varierer fra skredløp til skredløp, men det anbefales å legges til grunn de 

samme verdiene ved dimensjonering av sikringstiltak på hele strekningen. Bakgrunnen for 

det er generelle usikkerheter ved modelleringens inputparametere.  

 

3.7 Steinsprang 
For å få en indikasjon på om steinsprang har potensiale til å nå ned til planlagt ny E6, er det 

utført modellering av steinsprang. Disse resultatene er brukt til å vurdere den reelle 

steinsprangfaren for planlagt ny E6.  

3.7.1 Beregninger 

Programvaren RAMMS::Rockfall (Christen, Bühler, Glover, Gerber, & Bartelt, 2016), versjon 

1.6.61 er anvendt til beregning av mulig utbredelse av steinsprangblokker. Generell 

fremgangsmåte er som følger: 

- Definere scenarioer for hendelser på bakgrunn av observasjoner i felt, inklusive 

fastsettelse av følgende parametere: 

o Kildeområde. 

o Størrelse på steinsprangblokker. Valgene er basert på observerte blokker i 

utløpssonen og avløste partier i kildeområdene. Det er blitt benyttet 

størrelser: 0,5, 1, og 5 m3 

Generelle innstillinger er som følger: 

- Det er simulert løsneområder langs en linje i det som er definert som potensielle 

løsneområder på strekninga. Det er generelt brukt 5 random orientations fra hvert 

løsneområde. Totalt er det beregnet med 8000 blokker. 

- Det er anvendt en startfallhøyde på 2 m, fordi løsneblokkens massesentrum er på 

høyde med terrengmodellen i RAMMS::Rockfall. Hvis sidekanter i simulert blokk er 

under terrengmodellen løses ikke blokken ut i simuleringen.  

- Tetthet = 2700 kg/m3. 

- Det er brukt ulike terrengparametere iht. RAMMS::Rockfall Manual.  

Spesielle innstillinger basert på observasjoner på befaringen som er brukt: 

- For blokkform er det brukt predefinert rock geometry i RAMMS::Rockfall: 

Equant_1.0.  

- Skog er satt til dense forrest på grunn av tett skog og tykke stammer.  

- Overall terrain hardness: Medium hard 
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Resultatene for maksimal energi er vist i Figur 16.  

 

Figur 16: Beregninger av energi for steinsprang i RAMMS::Rockfall. 

 

3.7.2 Vurdering av steinsprangfare 

Resultatene i Figur 16 viser at steinsprang har et potensiale for å nå ned til planlagt ny E6 slik 

vi har satt opp modellen.  

Observasjoner i felt tilsier at det slik morenedekket er i dag, er et noe begrenset antall 

blokker som kan løsne som følge av remobilisering av morene. Remobilisering blokker i 

morenen kan forekomme av rotvelt eller utglidninger i løsmasser, slik at det potensielt kan 

være flere løsneområder enn det som er observert i dag. Observasjonene i felt tilsier også at 

det er sannsynlig at steinsprang vil kunne løsne. På grunn av tett og kraftig skog det skal mye 
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til at blokker vil oppnå starthastighet som gjør at steinsprang vil ha langt utløp. Det er ikke 

registrert steinspranghendelser på eksisterende E6 per 10.mai 2020 (Statens Vegvesen, 

2020).  

I modelleringen er det også et fåtall blokker som når helt ned til planlagt ny E6, et barrier 

plot i RAMMS:Rockfall viser at 29/8000 blokker når ned forbi eksisterende E6. Flere av disse 

blokkene stopper mellom eksisterende og planlagt ny E6. 

Basert på at det er begrenset sannsynlighet for at steinsprang med potensiale for lange utløp 

oppstår, og at resultatene i modelleringen kun viser at et fåtall blokker kan nå så langt, 

vurderer vi sannsynligheten for at steinsprang når planlagt ny E6 på strekningen nord for 

tunnelen som mindre enn 1/1000 samlet på strekningen. Strekningen har dermed etter vår 

oppfatning akseptabel risiko mot steinsprang. 

 

3.8 Forhold som kan endre skredfaren 
Ved istandsetting av eksisterende E6 må det tas hensyn til at topografien ikke endres på en 

måte som har negativ innvirkning på skredfaren. Grunnlaget for skredfarevurderingene og 

forslag til sikring har tatt utgangspunkt i dagens terreng, og det er derfor viktig at 

eksisterende E6 istandsettes slik at det ikke blir økt risiko for at skred utløses eller økt 

utløpslengde for skred.  

Skjøtsel og hogst av skog er også viktig for å redusere utløsningssannsynligheten for jord- og 

flomskred, samt opprettholde forutsetningen om at snøskred ikke er en aktuell prosess i 

området. Dette er grundig beskrevet i skredfarevurderingen (Skred AS, 2019a). 

Etablering av nye skogsbilveger og andre terrenginngrep i skråningen ovenfor E6 er også 

forhold som kan øke skredfaren.  
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4 Forslag til sikringstiltak 
Det er tatt utgangspunkt i at arealet som er satt av til revegetering av eksisterende E6, 
benyttes til etablering av sikringstiltak. Det er vurdert flere sikringstiltak, men anbefalte 
tiltak er fangvoll og gjerde mot grunne jordskred (Shallow landslide barrier).  

 

4.1 Aktuelle typer sikringstiltak 

4.1.1 Fangvoll 

En fangvoll har til hensikt å stoppe et skred, med en bratt støtside på tvers av 
skredretningen. Fangvoller brukes mest mot snøskred og steinsprang, men fungerer også 
mot jordskred så lenge det er nok kapasitet til å ta opp skredmassene i overkant 
(magasinvolum). Fangvoller er gjerne bygd opp av løsmasser med en bratt fasade som skal 
bremse opp og stoppe skred. Et eksempel på fangvoll er vist i  

Figur 17, og prinsipptegning av tverrsnitt er vist i Figur 19.  

  

Figur 17: Støtsiden (skredsiden) av en fangvoll mot steinsprang. Støtsiden er bratt, mens 
andre siden kan være både bratt og slak med fylling av løsmasser. Foto: Maccaferri. 
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4.1.2 Gjerde mot grunne jordskred 

Der det ikke er plass til voller mot skred, er det mulig å sette opp gjerder, som finnes både 

mot steinsprang og mot jordskred, der forholdene ligger til rette for det. Gjerder mot grunne 

jordskred er svært like steinspranggjerder, men er bedre tilpasset til å kunne ta opp 

løsmasser som flyter. Blant annet er innernettet mer finmasket, og nettene er brettet langs 

bakken for at skred ikke skal flyte under. Slike gjerder har en viss begrensning i kapasitet, 

men kan ta opp krefter inntil 150 kPa. Et eksempel er vist i Figur 18.  

 

Figur 18: Gjerde mot grunne jordskred, Shallow Landslide Barrier, hentet fra 
www.geobrugg.com 

 

4.2 Forslag til sikring 
Basert på modelleringene og skredfarevurderingen som er gjort, har vi utarbeidet et forslag 

til sikringstiltak for de to trasealternativene, disse er vist i vedlegg 1 og 2.  

På grunn av noe ulik linjeføring og tunnellengde avviker forslagene noe fra hverandre. En 

oppsummering er gitt i Tabell 3. Nedenfor er hvert område beskrevet mer i detalj. 

Tabell 3: Oppsummert forslag til sikringstiltak 

Trasé Søndre del 
Fangvoll 1 

Midtre del 
Fangvoll 2 

Nordre del 
Gjerde mot 

grunne 
jordskred 

 Lengde Høyde Lengde Høyde Lengde 

Trasealternativ 1 310 m 3 m 200 m 3 m 150 m 

Trasealternativ 2 290 m 3 m 200 m 3 m 150 m 

http://www.geobrugg.com/
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Søndre del - Fangvoll 1 

Søndre del av den vurderte strekningen, vist i vedlegg 1 og 2, består av mange mindre 

raviner, med inntil 60 m høydeforskjell til eksisterende E6. Kartanalyse tilsier at 

løsneområdene har noe begrenset størrelse, og skred vil følge tydelig definerte søkk, noe 

modelleringene bekrefter. Flomveisanalysen, se Figur 6, viser at det kan forventes mye 

vannstrømning i enkelte raviner ved store nedbørshendelser.  

Som vist i Figur 13 indikerer modellering med erosjon at en del skredmasser kan nå ned til 

begge trasealternativene rundt påhuggsområdene. Det er for det meste relativt lave 

flytehøyder lengst ut i utløpene, < 0,25 m, noe som indikerer at det skal mye til for at skred 

når ned mot vegen og kan utgjøre skade. Det er derimot flere forsenkninger i terrenget hvor 

modelleringene tydelig indikerer større flytehøyde og mulighet for lengre utløp. Med 

bakgrunn i det, anbefales strekningen sikret. Det anbefales å sikre med fangvoll. Vi har 

avgrenset forslaget til sikring mot nord der vi mener det er tilstrekkelig risiko mot skred ihht. 

N200 (Vegdirektoratet, 2018). 

Vegtrasealternativ 1 har kortere tunnellengde enn trasealternativ 2, og dermed mer veg som 

er utsatt for skred. Vollen for trasealternativ 1 er derfor noe lenger enn for alternativ 2. 

Lengder er vist i Tabell 3.  

Midtre del - Fangvoll 2 

I midtre del av den vurderte strekningen, vist i vedlegg 1 og 2, er det flere større raviner med 

høydeforskjell 100-120 m, som tydelig drenerer ned mot det samme området. 

Flomveisanalysen, Figur 6, viser at det kan komme en del vann ned i området ved større 

nedbørshendelser.  

Som Figur 13 indikerer modellering med erosjon flytehøyder opp mot 1 m ved eksisterende 

E6 ved. Det er også betydelig flytehøyde i utløpet, ned mot begge vegtrasealternativene. 

Med bakgrunn i det anbefales denne delen av strekningen sikret, og vi anbefaler at det sikres 

med fangvoll. Vi har avgrenset forslaget til plassering av fangvoll til å dekke de tydelige 

ravinene, for å oppnå tilstrekkelig reduksjon av risiko mot skred.  

Totalt anbefales det 200 m fangvoll, det er samme lengde for vegtrasealternativ 1 og 2.  

Nordre del - Gjerde mot grunne jordskred 

I nordre del av den vurderte strekningen, som vist i vedlegg 1 og 2, ligger vegtraseene 

nærmere fjellsiden enn lengre sør. Høydeforskjell til eksisterende E6 er ca. 80 m til 

potensielle løsneområder. Det er i kartanalyser og i felt identifisert noen tidligere tegn til 

utglidninger. I felt ble det observert svært bratt morene, opp mot 60°. Flomveisanalysen, se 

Figur 7, viser et stort potensial for drenering av vann ned i området.  

Som vist i Figur 14 indikerer modellering med erosjon flytehøyder på inntil 1 m ved planlagt 

ny E6. Sporene etter tidligere skredaktivitet i skråningen er mindre enn lengre sør, men at 



Oppdrag: 20249 Øyer, E6 Storhove - Vurdering av skredforhold langs endret trasé (HP 18411) 
Notat: Supplerende uttalelser - Vurdering av om avsatt areal er tilstrekkelig for etablering av 
skredsikring, E6 Storhove - Øyer 
Dokument nr.: 18411-06-2. Dato: 2020-05-27  

 

Asplan viak AS  31/41 
 

fjellsiden ligger tett på vegen, betydelig potensiale for vanntilstrømning og bratt morene gjør 

at det anbefales å sikre området. 

Fordi terrenget er bratt helt ned mot vegtraseen er det ikke plass til å bygge fangvoll i 

området uten svært omfattende inngrep. Vi har sett på alternative løsninger, og kommet 

frem til at det er mulig å etablere gjerder mot grunne jordskred, shallow landslide barriers, 

som vist i Figur 18.  

 

4.3 Dimensjonering av voll og vurdering av plassbehov 
Vi har gjort en vurdering av nødvendig høyde, plassbehov på eksisterende E6 og 

magasinvolum. Til grunn for vurderingene ligger verdier fra modellering med erosjon.  

4.3.1 Nødvendig vollhøyde 

Nødvendig inputparametere for fastsetting av vollhøyde er høyeste skredhastighet på v = 6 

m/s på eksisterende E6. Flytehøyde er satt til 1 m. Nødvendig vollhøyde kan finnes av 

formelen 

𝐻𝑉𝑜𝑙𝑙 = 𝐻𝑓 + 𝐻𝑠 

der 

𝐻𝑓: 𝑆𝑘𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑙𝑦𝑡𝑒ℎø𝑦𝑑𝑒 

𝐻𝑆 =
𝑣2

𝑔
 𝑆𝑘𝑟𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑙𝑎𝑡𝑟𝑒ℎø𝑦𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑝 𝑣𝑜𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡ø𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 

Nødvendig vollhøyde kan da estimeres til ca. 3 m.  

 

4.3.2 Verifikasjon av nødvendig vollhøyde 

For å få en indikasjon på hvorvidt 3 m høyde er tilstrekkelig har det blitt gjort beregninger i 

RAMMS:Debris flow med voll integrert i terrengmodellen. Beregningene er kjørt med 

tilsvarende innstillinger som beskrevet i (Christen, et al., 2012) med bruk av erosjon.  

Beregningene er gjort med en langsgående voll gjennom hele strekningen, med 3 m høyde. 

Resultatene er vist sammen med forslag til sikringstiltak i vedlegg 1 og 2.  

Resultatene viser at vollen har god effekt og stopper det meste av skredmassene. Enkelte 

steder flyter deler av skredmassene over vollen. Basert på beregnet nødvendig vollhøyde fra 

betraktninger om klatrehøyde og resultatene fra modellering med voll, mener vi at økt 

magasinkapasitet vil hindre dette i å skje. Det gjelder spesielt i området ved fangvoll 2 hvor 

flere skredbaner går ned i samme område.  

4.3.3 Plassbehov på eksisterende E6 og magasinvolum 

En 3 m høy fangvoll med fylling av løsmasser på baksiden av vollen krever ca. 8 m bredde 

som vist i prinsipptegning av tverrprofilet i Figur 19. Terrenget i Figur 19 er hentet fra 
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tilgjengelig kotegrunnlag med punkttetthet 5 pkt/m2 (Blom Geomatics AS, 2015). 

Gjennomgang av flere typiske snitt viser at det er typisk 14-18 m fra vegskulder i ytterkant til 

terrenget begynner å stige. Vollene bør etableres ytterst på eksisterende E6 slik at det 

oppnås størst mulig magasinvolum på skredsiden av vollen. Det gir typisk en resterende 

magasinbredde på 6-10 m, og magasinvolum 24-30 m3 per løpemeter.  

 

 

Figur 19: Prinsipptegning for voll med bakfylling med løsmasser.  

 

Modellering viser at erosjonen i utløpet gir en økning av løsnevolumet i størrelsesorden 120-

150 %. Vi har derfor gjort et overslag på nødvendig magasinkapasitet ved de to fangvollene, 

disse er vist i vedlegg 1 og 2. Fangvoll 1 har anbefalt magasinvolum på 25 m3/løpemeter, her 

vil det nære nødvendig å detaljere nødvendig magasinvolum for hver enkelt ravine i en 

detaljprosjekteringsfase. Fangvoll 2 har nødvendig totalt magasinvolum på ca. 3000 m3. Det 

er totalt for alle skredløpene, og tar høyde for at alle løpene kan løsne samtidig. I praksis vil 

er det lite sannsynlig at skjer, men vi anbefaler å ta høyde for det. Bakgrunnen for det er 

både at modellering indikerer at skredmasser som går over vollen ser ut til å kunne ha utløp 

ned mot planlagt ny E6. Ved jordskredhendelser er forholdene normalt ganske like i 

løsneområdene, slik at det ikke er usannsynlig at flere skredløp løsner før en voll rekker å bli 

tømt.  
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Det må i senere fase gjøres detaljerte vurderinger som inkluderer modellering av voll, og 

undersøke tilgjengelig kapasitet bak vollene. Det vil mest sannsynlig være aktuelt med noe 

terrenginngrep for å oppnå nødvendig magasinkapasitet ved begge vollene, men vi har ikke 

sett detaljert på det i denne fasen.  

4.4 Dimensjonering av gjerde mot grunne jordskred 
Gjerder mot grunne jordskred dimensjoneres etter en kapasitet på kN/m (kPa), fordi lasten 

fra skredet betraktes som en stripelast i motsetning til steinsprang som er punktlast.  

Modellering av jordskred med erosjon, vist som maks trykk, er vist i Figur 20. Modelleringene 

indikerer at det kan forventes trykk opp mot 50-75 kPa. På markedet i dag, finnes løsninger 

som kan ta opp mot 150 kPa. Vi mener derfor dette er en god løsning, som både tar liten 

plass og kan etableres i bratt terreng. Gjerdetypen kan også ta opp mindre steinsprang.  

 

Figur 20: Maks trykk fra jordskred i nordre område.  
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4.5 Vannveger 
Observasjoner i felt, og ved studie av skyggerelieffkart og MFD-analyse viser at det er flere 

områder hvor vann tar nye veger i skråningen. Det er flere skogsbilveger hvor dette er et 

problem, fordi skogsbilvegene ikke er bygd med system for håndtering av overvann. For å 

redusere sannsynligheten for utløsning av jordskred og remobilisering av steinsprang, 

anbefaler vi å gjøre enkle grøftetiltak på kritiske, utsatte punkter.  

I Figur 21 er det vist forslag til skogsbilveger som anbefales utbedret, det er også tegnet inn 

bruddkant til jordskred som skyldes at vann fra skogsbilvegen ovenfor har tatt en ny veg. 

Bruddkanten er vist i Figur 9. Det er også tegn på tilsvarende nye vannveger lengre nord på 

den vurderte strekningen. Typiske tiltak er å lage enkle gjennomgående grøfter for å lede 

vann ned i eksisterende bekkeløp, og etablere stikkrenner med nødvendig dimensjon der det 

er aktuelt.  

Vi anbefaler at det gjøres en helhetlig plan for vannhåndtering i skråningen for hele 

strekningen, og at det konkretiseres type tiltak og omfang. Det kan gjøres i forbindelse med 

detaljprosjekteringsfase for skredsikringen, for å ivareta en helhetlig plan for skredsikring av 

strekningen.  
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Figur 21: Bruddkant fra jordskred utløst av skogsbilveg med dårlig overvannshåndtering, vist 
sammen med MFD-analyse og forslag til skogsbilveger som anbefales utbedret for bedre 
overvannshåndtering.  

4.6 Istandsetting av eksisterende E6 
Ved istandsetting av eksisterende E6 er det viktig at terrenget ikke endres slik at forventet 

utløpslengde ved skred øker. Det må også lages en plan for håndtering av vann, slik at 

sannsynligheten for utløsning av skred ikke øker.  

Terreng 

Modelleringen viser tydelig at eksisterende E6 har en bremsende effekt på jordskred ved at 

det flyter ut sideveis på vegen. For steinsprang er effekten av vegen også bremsende, og kan 

sees i Figur 16 hvor få blokker passerer eksisterende E6. Steinsprang vil ha forholdsvis lav 
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hastighet, og effekten av en flat veg blir derfor betydelig. For å ivareta den bremsende 

effekten eksisterende E6 har på begge skredtyper bør 

- Sideterreng på nedsiden av vegen som fungerer bremsende på skred, som for 

eksempel vegskjæring vist i Figur 22, ikke reduseres eller fjernes ved igjenfylling 

- Terrenget ikke skråne utover slik at effekten av utflyting av jordskred og bremsing av 

steinsprang på eksisterende E6 reduseres. 

 

 

Figur 22: Eksempel på terreng som virker bremsende på jordskred og steinsprang, og som bør 
beholdes.  

Håndtering av vann 



Oppdrag: 20249 Øyer, E6 Storhove - Vurdering av skredforhold langs endret trasé (HP 18411) 
Notat: Supplerende uttalelser - Vurdering av om avsatt areal er tilstrekkelig for etablering av 
skredsikring, E6 Storhove - Øyer 
Dokument nr.: 18411-06-2. Dato: 2020-05-27  

 

Asplan viak AS  37/41 
 

For å ikke øke sannsynligheten for utløsning av skred sammenliknet med dagens situasjon, 

må det være kontroll på vann. Ved istandsetting er det lite sannsynlig at stikkrenner, 

kulverter o.l. vedlikeholdes over tid. Vi anbefaler derfor at alt av bekker og mulige 

flombekker legges i åpne bekker med erosjonssikret lavbrekk over veien, en løsning som 

krever minst mulig vedlikehold. Det må sikres god avrenning i fallretningen, samt sideveis, 

slik at det ikke kan demmes opp vann.  

Plan for istandsetting 

Vi anbefaler at det i forbindelse med utarbeidelsen av planen for istandsetting av 

eksisterende E6 gjøres konkrete vurderinger av hvilken effekt den planlagte istandsettingen 

har på skredfaren i områdene uten anbefalte sikringstiltak.  

Generelt mener vi at det ved planlegging bør planlegges med flate med tilsvarende bredde 

som eksisterende E6, eller ideelt sett med fall innover mot fjellsiden. Hvis høydenivået på 

eksisterende E6 skal endres, bør det også opprettholdes et flatt område eller skrånende 

innover. Ved endring av høydenivået er det også viktig at terreng som reduserer 

utløpslengden for skred nedenfor ikke fjernes, som for eksempel vegskjæringen vist i Figur 

22.   

Det må også lages en helhetlig plan for håndtering av vann, fortrinnsvis i åpne bekker med 

god kapasitet. 

Dersom istandsettingen ikke kan eller ønskes å gjennomføres slik at det ikke gir økt 

utløpslengde og/eller risiko for skred, må det gjøres detaljerte skredfaglige vurderinger av 

effekten av de aktuelle inngrepene. Det bør utføres skredmodellering med det planlagte nye 

terrenget som terrenggrunnlag for å verifisere effekten. 
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5 Konklusjon 
Reguleringsplan for ny E6 Storhove – Øyer er ute på høring, og Asplan Viak og Nye Veier har i 

den forbindelse etterspurt ytterligere vurderinger og presiseringer rundt kartlagt skredfare.  

Alternativ 1 og 2 for ny E6 trase nord for Fåbergtunellen har lavere risiko for skred enn 

eksisterende E6, da begge alternativene ligger lenger fra fjellsiden. Risikoen vurderes likevel 

som uakseptabel. Jordskred vurderes som dimensjonerende skredtype, og det er gjort nye 

beregninger som viser at skred kan nå frem til vegen.  

Sikring mot jordskred vurderes å best kunne løses med fangvoll på eksisterende E6. I nord er 

det liten plass, sidebratt og vegen er planlagt i skjæring, der kan sikring løses med gjerder 

mot grunne jordskred. Det vurderes at sikringen kan gjøres innenfor annet vegareal i 

reguleringsplanen. 
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7 Befaringsnotater 
Tabell 4: Befaringsnotater 2020-05-06. Bilder er posisjonert i GIS ved bruk av ekstern GPS sporlogg.  

Veipunkt Beskrivelse 

642 Steinfylling v. høyspent kryss. Bilder 1247-1250.  

643 Ingen tegn på skred, liten vei m. grøft. Mye stein/morene. Ikke nedfall. Bilder 
1251-53. 

644 Litt raviner, litt blokker, mulig skredtunge. Bratt oppover. Mulig utvaska 
morene. Granskog- rett og fin. Bratt overgang end mot eksisterende E6. Bilder 
1254-55 

645 Skjæring ned mot dagens E6. Herfra og sørover ganske bred grøft på innsiden 
av eksisterende E6. Sildrebekk. Bilde 1256-59. Bratt og steinete oppover 
skråningen. 

646 Ur, men vanskelig å se kilder. Mulig det er gravd ut litt løsmasser? Grove 
blokker >2m3. Lokalt antatt fast fjell også. Mulig lokalt utvelting og forvitring?  

647 Mye sideterreng bilde 1260-62. Lite magasin om nødvendig. Liten voll/ vei i 
overkant av E6 har lavpunkt omtrent her. 

648 Gått over noe lober etc. Ikke ferskt, ligger en del store blokker etc. i løp. 
Mindre lober etc. vil nok bremse en del og kan anta mest finstoff. Bilder 1262-
1280. Kan være mulig å lage et magasin ved å fjerne en del masser. 

649 Gammelt massetak? Sandig og blokkete, kommer ikke dypt med testprobe. 
Antagelig fylling langsetter vei. Bygd litt mindre voller/drensgrøfter for å lede 
vann langs ravinen. Bratt nedenfor E6 kan skape problemer, men burde være 
mulig lage magasin bortover.  
Videre fjellskjæring langs E6. Bilde 1281-1290. 

650 En del bergskjæring motsatt side. Antatt tynt løsmassedekke- terreng over vei 
delvis fylt med steinmasser. Terreng faller ganske bratt fra vei sør for her 1291-
99 

651 Bilde 1300-1305. Skjæring nedside vei mot FV. Ny E6 legges ute på jordet. 
Kulvert her, vegen er antatt lagt fylling med grove masser som er stabil. 
Oversiden av dagens E6 er bratt, vanskelig å vurdere nedenfra.  

652 1306-09. Lite skredsår grunnet rotvelt. En del vann i bekk mot S og 
skredmasser. Kan rase i dette område, men anta lite volum? 

653 Vann drenerer langs skogsbilvei ned i flere raviner. Mer vann kommer ovenfra 
lenger sør. 1310-16.  

654 Vann renner langs vei hit. Ingen grøft langs vei. Bør kontrollere vann i siden. 
Mange raviner kan aktiviseres, og vannet kan renne enda lengre.  

655 Vann havner ned bl.a. her, men også før og etter. Relativt små mengder, men 
bør håndteres. Noe stein, vanskelig å vurdere kilde - tror ikke det er så aktuelt 
her. 

 Stor ruhet – blokker. Ser ut som litt fast fjell i skrenten. Tydelig enkelte 
dreneringskanaler, men ikke mye her. Store masser mest sannsynlig ikke over 
kanten. Bilde 1317-20 

 1321-24. Bratte raviner, rotvelt. Tørre raviner i dag nedenfor sletta, men kan 
aktiveres.  
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656 Bekk kommer ned på hver side av liten kant. Ravinen er ganske slak. Bratt på 
nedsiden av vei kan være et problem. Skred kommer rett på, og er vanskelig å 
lede. Bilder 1325-28. 

657 Kulvert i vegen er ganske tett, bilder fra vei. 1329-31. Ravine sikres, ledes rett 
ned. 

658 Bekk, grove runda stein D=0,5m, En del vann. Slakt. Begrenset skredpotensiale 
mener jeg å huske. Økar ved flom. 1342-45 

659 1346-59 vei og fylling 

660 Bilder fra FV 1350-53. Fast fjell, mest fylling mellom veier. Ganske flatt 
imellom. 

661 Bilde 1354-56 

662 Fast fjell i skjæring. Bilde 1357-59-61 

663 Bilde 1363-68 

664 Bilde 1369-73. Fast fjell-tynt løsmasse, ikke sikre her? 

665 Blanding Runda og kantet blokker 

666 Lite skredsår 10x10x0,5m. Veldig bratt. Mye remobiliserbar morene 

667 Gammel vei nok sklidd litt ut. 1380-83 Løse stein nedover. Ganske store også 
over 1 m3. 

668 Styggbratt parti med løsmasser+stein. Grunt til fjell i bekk. Bilder 1386-89 

669 Gammel skredgrop 20x20x1m kanskje. Voksne trær – noe sig. Bilder 1386-89 

670 Blokk i bratt terreng – en dag vil den komme ned. Antatt 6x5x3m. 

671 Flate hit 

 

 


