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Faresoner for skred 
Sammendrag 
Det planlegges et to etasjers tilbygg med grunnflate 40 kvm på et bolighus, samt oppsett av 

en garasje/redskapshus på GBnr. 80/7 i Øyer kommune. Tomta ligger helt innenfor 

aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred og delvis innenfor aktsomhetsområde 

for steinsprang ifølge NVEs aktsomhetskart.  

Eneboliger og tilbygg > 50 kvm faller inn under sikkerhetsklasse S2 i Byggteknisk forskrift 

TEK17 med veileder. Garasje/redskapshus faller inn under sikkerhetsklasse S1, hvor årlig 

sannsynlighet for skred ikke skal overstige 1/100. 

Under dagens vegetasjonsforhold er løsmasseskred den mest aktuelle skredtypen i dalsiden 

ovenfor vurderingsområdet. Basert på geomorfologi og modelleringsresultater vurderes den 

årlige sannsynligheten for skred som høyere enn 1/1000 i den vestlige delen av 

vurderingsområdet. Det er derfor tegnet en faresone i dette området dimensjonert av 

løsmasseskred. Det er ikke faresone for skred med sannsynlighet ≥1/100 på tomta.  

Skred AS påpekte på generelt grunnlag at faresonene kan øke om hele eller deler av 

vegetasjonen i dalsiden forsvinner (Skred AS rapport 21129-01-2). NVE krevde i en innsigelse 

til kommunen at dette måtte utredes nærmere, til tross for at NVEs veiledere sier at 

skredfaren skal vurderes basert på dagens forhold.  
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Så lenge skogen skravert i Figur 10 beholdes, slik som skissert som en mulig løsning av 

kommunen, vil ikke faresonene øke.  

Planlagt tilbygg ligger utenfor faresonen og kan utføres uten sikringstiltak mot skred. Det er 

ikke faresone for skred med sannsynlighet høyere enn 1/100 på tomta og 

garasje/redskapshus kan oppføres på tiltenkt sted. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Oppdragsgiver planlegger et tilbygg med to etasjer og grunnflate 40 kvm på et bolighus, 

samt oppsett av en garasje/redskapshus på GBnr 80/7 i Øyer kommune. Tomta ligger helt 

innenfor aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred og delvis innenfor 

aktsomhetsområde for steinsprang ifølge NVEs aktsomhetskart (NVE, 2021). Det ønskes 

derfor en detaljert vurdering av skredfaren. 

 

Figur 1: Den kartlagte tomten er markert med lilla og ligger ca. 15 km nord for Lillehammer 
sentrum.  

1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering for tomten vist i figur 1. Dagens krav til 

sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, skal legges til grunn for vurderingene. 
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Vurderinger og leveranse skal utføres i tråd med nasjonale retningslinjer, beskrevet i NVEs 

veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng (NVE, 2020a). 

1.3 Befaring 
Skred AS har tidligere gjort flere skredfarevurdering i umiddelbar nærhet til det vurderte 

området og har derfor observasjoner, samt høyoppløselige bilder fra fjellsiden. Den seneste 

befaringen fra Skred AS var i oktober 2020. På bakgrunn av dette er det vurdert at Skred AS 

har tilstrekkelig observasjoner til å utføre oppdraget uten befaring. Dette er i henhold til 

NVEs seneste veileder for utredning av skredfare (NVE, 2020a). Allerede innhentede 

observasjoner kombinert med tilgjengelig høydegrunnlag og bilder av tomt og overliggende 

fjellside tilsendt av oppdragsgiver vurderes som tilstrekkelig for å utføre 

skredfarevurderingen.  

1.4 Forbehold 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 

kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 

tilgjengelige flyfoto, bilder fra oppdragsgiver og på kotegrunnlag. Hvis terreng eller 

vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å 

utføre en ny vurdering. 



Oppdrag: 21129 Øyer, Brånan - Skredfarevurdering for GBnr 80/7, tilbygg bolighus og bygging av 
garasje/redskapshus 
Rapport: Faresoner for skred 
Dokument nr.: 21129-01-3. Dato: 2021-06-07  

 

Eistein Hegge   7/29 
 

2 Krav til sikkerhet mot skred 

2.1 Lovverket 

Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 

tilbygg: 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 

som følge av tiltak.» 

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 

tilhørende uteareal (Tabell 1). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for 

skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 

og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på 

byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2017).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2017).  

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det 

er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og 

lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 

der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Driftsbygninger i 

landbruket samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk 

som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er: 

- eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter  

- arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder 

seg mer enn 25 personer  

- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 

Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til 

bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en 
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klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 

må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall 

personer som oppholder seg på utearealet. 

2.2 Aktuelle krav  
Det er opp til kommunen å vurdere aktuelle krav til sikkerhet. I retningslinjene til TEK17 er 

det gitt ulike eksempler, nevnt ovenfor. Tilbygg på bolighus med BRA større enn 50 kvm skal 

tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S2 (årlig sannsynlighet for skred < 1/1000). 

Garasje/redskapshus faller inn under sikkerhetsklasse S1, hvor årlig sannsynlighet for skred 

ikke skal overstige 1/100. Skredfaren er derfor vurdert i forhold til sikkerhetsklasse S1 og S2.   

2.3 Vurderte skredtyper 
I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 

vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Skred i fast fjell 

- Skred i løsmasser 

- Snøskred, inkludert sørpeskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 

kan sammenliknes direkte med kravene i tabell 1. 

2.3.1 Snøskred og sørpeskred 

Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, 

som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med 

utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket 

løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store 

snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere 

enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape 

skredvind med kraft til å utrette stor skade. 

Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest 

forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel 

på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall 

blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens 

snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er 

ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred. 

2.3.2 Skred i fast fjell 

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°. 
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2.3.3 Jordskred og flomskred 

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 flater ut 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. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng 

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

skråninger i terrenget. 

Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner, 

gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned 

mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og 

oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere 

masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små 

flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i 

kombinasjon med sørpeskred. 

2.3.4 Skredfare og klimaendringer 

Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og 

forekomsten av disse skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at 

ekstremt vær inntreffer oftere. Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke 

frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred, men i hvilken grad 

skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.  

Det er altså ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredstørrelse eller skredutløp og så 

bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke 

usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere, men som vurderes 

skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger skredfare. 
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3 Beskrivelse av området 
Den vurderte tomta ligger ca. 15 km nord for Lillehammer, på vestsiden av 

Gudbrandsdalslågen. 

3.1 Topografi 
Terrenganalysen er basert på en nasjonal terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 

1 m (Blom Geomatics AS). Helningskart er vist i Figur 2. 

 

Figur 2: Kart med terrenghelning i og rundt det vurderte området. 

Den vurderte tomta er lokalisert på 235-250 moh. i nederste del av en østvendt dalside på 

vestsiden av Gudbrandsdalslågen. Terrenghelningen på den vurderte tomta er generelt 

slakere enn 20°.  
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Terrenget direkte ovenfor tomta er 10-27° bratt opp til ca. 275 moh. Videre opp i dalsiden 

veksler terrenghelningen med partier 27-35° avbrutt av mindre slakere partier. Fra ca. 350 

moh. blir de bratteste partiene brattere og det er flere nær vertikale skrenter avbrutt av 

mindre slakere partier. Disse bratte skrentene er 5-10 m høye. Ovenfor ca. 420 moh. er 

terrenghelningen jevnere og for det meste 27-37° opp til en skogsbilvei på ca. 540 moh. Fra 

skogsbilveien og opp til et platå på ca. 650-675 moh. er terrenget brattere og består av nær 

vertikale fjellskrenter med en høydeforskjell opp til 25 m. Ved 700 moh. er det en bratt 

skrent før terrenget flater ut og er slakere enn 10°.  

Figur 3 viser et registreringskart med potensielle løsneområder for ulike skredtyper ut fra 

terrenganalyse og geomorfologiske elementer som kan være relevant for 

skredfarevurderingen. I dalsiden ovenfor det vurderte området er det noen gamle drensspor 

som vitner om tidligere massetransport.  
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Figur 3. Registreringskart som viser potensielle løsneområder og geologiske og 
geomorfologiske elementer.  

3.2 Geologi  
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (NGU, 2021a), og er en del av 

Brøttumformasjonen, med sandstein og skifer i veksling. Denne formasjonen består av et 

opptil 2 km tykt, sedimentært bergartslag som ble forskjøvet under den kaledonske 

fjellkjedefoldingen. Det har derfor foldinger og overskyvninger av varierende størrelse og 

kvalitet. Foldeaksene er i all hovedsak i øst-vestlig retning. 

Løsmassegeologien i området er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (NGU, 2021b). 

Kartleggingen viser at dalsiden er dekket av morene helt opp til skrenten i toppen av den 

bratte delen av dalsiden. Skrenten er kartlagt som bart fjell. Ovenfor skrenten er det tynt 

morenedekke. I sidekantene til Gudbrandsdalslågen er det kartlagt breelv- og 
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elveavsetninger. Ut fra registreringskart har vi i tillegg kartlagt avsetninger etter jordskred 

(Figur 3). 

3.3 Vegetasjon 
I dalsiden like ovenfor den vurderte tomta er det tett skog opp til ca. 700 moh., med unntak 

av «Fakkelmannen» fra 1994 som jevnlig vedlikeholdes. Skogen består primært av barskog 

med innslag av bjørk. Gjennomgang av flyfoto i perioden 1968-2020 viser at skogen i 

dalsiden generelt har blitt tettere, men det har blitt drevet noe hogst i dalsiden ovenfor det 

vurderte området, samt ovenfor 700 moh., der dalsiden flater ut. I forbindelse med 

«Fakkelmannen» er det etablert en skogsbilvei i dalsiden. 

 

Figur 4: Oversiktsbilde av det vurderte området (markert med lilla) og dalsiden ovenfor. 
Flybilder og bilder tilsendt fra oppdragsgiver viser at det er skog helt opp til terrenget flater 
ut i det som er tåke på bildet. Hogstfeltet markert med svart pil er «Fakkelmannen» fra 1994.   

3.4 Registrerte skredhendelser 
I NVE Atlas er det ikke registrert skredhendelser i direkte tilknytning til det vurderte området 

eller dalsiden ovenfor (NVE, 2021), men det er geomorfologi som tilsier at både 

steinsprang/steinskred og jordskred har forekommet i dalsiden. Skredhendelsen registrert i 

NVE Atlas som er lokalisert nærmest vurderingsområdet er en mindre utglidning av 

stein/jord fra en veiskjæring på Fv. 319 ca. 800 m sør for vurderingsområdet. NVE (2021) 

beskriver flere historiske hendelser i området rundt Øyer, hvor de mest relevante er: 
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- 1,5 km nordøst for vurderingsområdet: «Hannastugu, sør for Trovegen 28. 

Jordskredet som løsnet på «Bergsløkkejordet» i første halvdel av 1960-tallet gikk ned 

her og fylte kjelleren på Hannastugu, før det rant videre ned over veien mot neste 

låve. Dette var om våren, og faren til kilden hadde vært oppe i lia da det løsnet. Det 

var svært vått i terrenget, og han lurte på om at det at han gikk i terrenget kan ha 

vært med på å starte skredet.”  

- 4,5 km nordøst for vurderingsområdet: «Øyer. Høvren (Høvre), ligg oppe i skråninga 

på austsida av Lågen, nord for Fåberg. Den 8. mai 1804 vart gravlagd Ole Johns. 

Bustad er ikkje oppgitt. Det må ha skjedd på eller ved Høvre gard, om lag den 1. mai: 

”som ble Qvalt i et Sneeskreed paa Høvren. 8te aar gammel”. Sannsynligvis i 

bekkefaret til Nordre Brynsåa, i en periode med mindre skog. 

- 5,5 km nord for vurderingsområdet: «Øyer. I februar 1868 gjekk eit snøskred i Øyer 

nedanfor garden Olstad, der ein mann kom inn i snømassane, men vart funnen etter 

ein time, og han kom seg att. Truleg var dette i februar. Olstad ligg i nærleiken av 

Tretten. Kartreferanse uviss.» Plasseringen stemmer nok ettersom det er et brattparti 

like nedenfor Olstad der terrenghelningen er tilstrekkelig bratt til at snøskred kan 

utløses. Det var generelt mindre skog som kunne forhindre snøskred i skredterreng i 

Gudbrandsdalen på denne tida. 

- 6 km nord for vurderingsområdet: «05.04.1926. Øyer. Den 5. april ved middagstida 

1926 gjekk det eit steinskred frå fjellet som råka busetnad på Øyer. På eit småbruk 

kalla Høberg berga folk seg ved å hoppe ut gjennom vindauga. Steinskredet reiv vekk 

taket på dette bustaduset, gjorde også skade på uthus og markene. To familar som 

følte seg trua, vart evakuerte. Skredet gjekk i Øyer-området, ei avis nemnar at det 

skjedde på småbruket kalka Høgberg, som eit opplysningar ligg noko vest og nord for 

Øyer.» Hendelsen virker sannsynlig der den skrenten og steinura ligger 50-100 meter 

mot nord. 

3.5 Tidligere rapporter 
Skred AS kjenner ikke til skredfarevurderinger dekkende for vurderingsområdet. Skred AS 

utførte høsten 2020 en skredfarevurdering for nabotomta (Skred AS rapport nr. 20347-01-1), 

GBnr 80/2 og har utført flere skred- og flomfarevurderinger på begge sider av 

Gudbrandsdalen i Øyer kommune.  

3.6 Aktsomhetsområder 
Det vurderte området ligger helt innenfor NVEs aktsomhetssoner for snøskred, jord- og 

flomskred og delvis for aktsomhetssone for steinsprang (NVE, 2021). 

3.7 Eksisterende skredsikringstiltak 
I NVE Atlas (NVE, 2021) er det ikke registrert sikringstiltak for skred i bratt terreng, og det ble 

heller ikke observert under befaringen.  

3.8 Klimatiske trekk av betydning for skredfare 
Det er utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for 

skredfarevurderingen. På bakgrunn av at jord- og flomskred og steinsprang anses som mest 
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relevant i området, er det fokusert på korttids nedbørintensiteter og nedbør som regn. Data 

ble hentet fra stasjon 13050 Gausdal (647 moh.) og Lillehammer (240 moh.) på 

eklima.met.no.  

Studier utført i Norge indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved døgnnedbør på min. 8 

% av gjennomsnittlig årlig nedbør (Sandersen, Bakkehøi, Hestnes, & Lied, 1997). I det 

vurderte området, som har en normal årsnedbør på 660-780 mm (Figur 5), tilsvarer dette en 

døgnnedbør på 53 – 63 mm. En ekstremverdianalyse utført for nedbør i perioden april til 

november, da det antas at all nedbør kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for 

en døgnnedbør på 53 – 63 mm i vurderingsområdet er på 10 - 75 år (Figur 6). 

Sannsynligheten for at en nedbørmengde som potensielt er i stand til å utløse løsmasseskred 

forekommer, er ikke det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Utløsning 

av løsmasseskred avhenger av mange flere forhold enn nedbørintensitet, og blant alle de 

forholdene er terrenget viktigst. Dette er vurdert og beskrevet i kapittelet om 

løsmasseskred. 

 

Figur 5: Månedsnormaler for nedbør (stolper) og temperatur (linje) i normalperioden 1960-
90. Data fra www.eklima.no.  

http://www.eklima.no/
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Figur 6: Beregnet døgnnedbør for nedbør som regn. Data fra www.eklima.no.   

For snøskredfarevurderingen er det imidlertid mye viktigere å analysere ekstreme snøfall 

enn normale nedbørsverdier. Fokuset er spesielt på 3-døgns snøfall med store 

gjentaksintervaller. Nedbør som faller i fjellet mellom november og mars, antas å komme i 

form av snø. For disse vintermånedene og ved de to benyttede stasjonene er den beregnede 

3-døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall på henholdsvis 89 og 121 cm (Figur 6). Dette 

blir benyttet som utgangspunkt for modellering av 1000 års snøskred. 

 

Figur 7: Beregnet 3-døgns vinternedbør. Data fra www.eklima.no. 

http://www.eklima.no/
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3.9 Hydrologiske forhold 
Det er utført en flomveisanalyse (Figur 8) som viser overflateavrenningen i området. 

Analysen viser at avrenningen i dalsiden mot tomta er lokal. Det vil si at den styres av nedbør 

og snøsmelting, og ikke får tilførsel fra vann eller tjern lengre opp i terrenget. Avrenningen 

følger i stor grad de forsenkede partiene i fjellsiden. Vann samler seg på skogsbilveien i 

øverste del av «Fakkelmannen» og drenerer ned mot den sørlige delen av den vurderte 

tomta. Myr- og tjernområdet i øverste del av dalsiden drenerer ned nord og sør for den 

vurderte tomta.  

 

Figur 8: Dreneringsanalyse for området.  
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4 Vurdering av skredfare 

4.1 Snøskred 

I dalsiden ovenfor den vurderte tomta er terrenghelningen stedvis sammenhengende 27-45° 

bratt, som tilsier at det er potensielle løsneområder for snøskred. Med unntak av det større 

hogde området «Fakkelmannen» er disse områdene derimot dekket av tett skog, som 

reduserer utløsningssannsynligheten for snøskred betydelig. Skogen i disse områdene er i 

hovedsak barskog, som vurderes å tilfredsstille kravene til kronedekning (>50 % for barskog) 

foreslått i NVE sin oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet (NVE, 2015).  

Det slake terrengbeltet (10-20°) like ovenfor tomta kombinert med tett skog mellom 

potensielle løsneområder i «Fakkelmannen» og tomta, gjør at skredene må være store for å 

kunne gjøre skade på bebyggelsen på tomta. Potensielle løsneområder begrenses av 

utbredelsen til hogstfeltet. Hogstfeltet «Fakkelmannen» ligger under tregrensen i en ellers 

tett skogkledd dalside og dermed uten direkte tilførselsområder for vindtransportert snø. 

Dette vil redusere sannsynligheten for at det bygges opp store, sammenhengende flak som 

må til for at større skred skal løsne.  

For å vurdere effekten av skog i dalsiden ved et snøskred fra «Fakkelmannen», er mulig utløp 

modellert med den dynamiske modellen RAMMS::Avalanche (Bartelt, et al., 2017 ). 

Klimaanalysen for 3-døgns vinternedbør er benyttet som en indikasjon på bruddhøyde (1,2 

m for 1000-års skred). Løsneområdet er tegnet på bakgrunn av terrenghelning og størrelsen 

er basert på «Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng» (NVE, 2020a), 

hvor lengen av løsneområdet er 50 x brudkanthøyde og bredden er 100 x bruddkanthøyde. 

Volumet til løsneområdet er 7000 m3.  

Friksjonsverdier i RAMMS (μ og ξ) er satt basert på volum, som anbefalt i brukermanualen.  

Høydenivåene (standard 1500 og 1000 moh.) er endret til 1000 og 500 moh. basert på 

skjønn, kalibrering mot kjente hendelser og sensitivitetsanalyser. En beregningsoppløsning 

på 5 m x 5 m er benyttet. Det er lagt inn polygon for skog i modelleringen. 

Modellresultater, gitt de inngangsparameterne som vi mener representerer et 1000 års 

snøskred, tilsier at snøskred ikke kan komme inn i det vurderte området med nok energi til å 

kunne gi fare for liv eller større materielle skader (Figur 9) under dagens vegetasjonsforhold 
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Figur 9. RAMMS snøskredmodellering viser at snøskred kan nå ned til det aktuelle området, 
men ikke med ødeleggende kraft. 

Basert på en helhetlig vurdering av dagens forhold, inkludert mangel på skredhistorikk i det 

aktuelle området, terrengforhold, vegetasjon og modelleringsresultater, vurderer vi at den 

årlige sannsynligheten for skader fra snøskred i det vurderte området er lavere enn 1/1000.  

Skred AS påpekte på generelt grunnlag at faresonene kan øke om hele eller deler av 

vegetasjonen i dalsiden forsvinner (Skred AS rapport 21129-01-2). NVE krevde i en innsigelse 

til kommunen at dette måtte utredes nærmere, til tross for at NVEs veiledere sier at 

skredfaren skal vurderes basert på dagens forhold.  På grunnlag av innsigelsen fra NVE, ba 

kommunen/oppdragsgiver om en utredning av skredfaren uten skog i dalsiden med unntak 

av på GBnr. 80/6, der det kunne gjøres en avtale om skogsdrift med grunneier. Skogen på 

GBnr. 80/6 er derfor lagt til grunn i den videre vurderingen. 
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Modellering av snøskred med RAMMS viser at om skogen skravert i Figur 10 beholdes (GBnr. 

80/6), vil snøskred ikke kunne gjøre skade på bebyggelsen i det vurderte området Figur 12. 

Det er fortsatt ikke større tilførselsområder for snødrift og skogen i polygonet vil ha en 

bremsende effekt på eventuelle skred. Det vil ikke være faresone for 1/1000 dimensjonert 

av snøskred i det vurderte området så lenge vegetasjonen skravert i Figur 10 beholdes.   

 

 

Figur 10: Skog som er vurdert til å ha en skreddempende effekt er skravert med grønt. 
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Figur 11: Resultater fra modellering utført med RAMMS. Skog i skraverte områder er tatt 
med i beregningen. 

4.2 Sørpeskred 
Sørpeskred kan oppstå under ulike terrengsettinger og hydrologiske forhold og utløses etter 

forskjellige mekanismer. I likhet med andre skred styrt av høyt vanninnhold (eks. flomskred) 

har sørpeskred en tendens til å følge forsenkede terrengpartier som bekkeløp og raviner. 

Den bratte delen av dalsiden, under 700 moh., ovenfor vurderingsområdet er skogdekket. 

Sørpeskred utløses erfaringsmessig svært sjelden i skogdekt terreng. Det er ingen store, 

konkave formasjoner i denne delen av dalsiden, der store snømengder kan akkumuleres, 

vannmettes og utløses som sørpeskred. 

Ovenfor 700 moh. er det noen områder som er flatehogd, samt myrområder og tjern. Disse 

områdene vurderes som potensielle løsneområder for sørpeskred. Den langsgående 
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bergskrenten på ca. 700 moh. kan potensielt hindre dreneringen fra disse myr- og 

tjernområdene direkte ned mot den vurderte tomta. Myr- og tjernområdet drenerer nord- 

og sørover før det noen steder drenerer østover og ned dalsiden ovenfor den vurderte 

tomta, men da sør og nord for selve tomta. Det er ingen definerte forsenkede partier eller 

raviner fra disse potensielle løsneområdene nedover dalsiden. Dette er verifisert ved 

dreneringsanalysen (multiflow direction-analyse), som viser at massene spres ut nedover i 

dalsiden. Skogen i dalsiden vil i tillegg ha en bremsende effekt på skredmassene. Det ble på 

flybilder ikke observert tydelige tegn i skogen fra de potensielle løsneområdene og nedover i 

dalsiden, som evt. kunne tolkes å være tegn på sørpeskred.  

Basert på ovenstående vurderinger, samt at det ikke er sørpeskredhistorikk i området under 

nåværende vegetasjonsforhold, vurderes det at den årlige sannsynligheten for at sørpeskred 

når inn i vurderingsområdet er lavere enn 1/1000.    

4.3 Løsmasseskred 
Analyse av skyggekart viser flere raviner/bekkenedskjæringer i dalsiden (Figur 3). Den 

tydeligste har utløp nord for den vurderte tomta. Det også er nedskjæringer i selve 

«Fakkelmannen» som er godt synlig på flyfoto etter 1994. Fra dreneringsanalysen er det 

sannsynlig at disse har blitt dannet på grunn av skogsbilveien i «Fakkelmannen» som 

konsentrerer dreneringen slik at vannet får nok kraft til å erodere løsmassedekket. 

Løsmasseskred i forbindelse med skogsbilveier er en velkjent problematikk, da 

skogsbilveiene ofte hindrer eller endrer drenerningen i området. I skråningen direkte 

ovenfor den vurderte tomta er det spor etter mindre utglidninger og drenering/nedskjæring 

ned til den sørlige del av tomta, som ikke er bebygd. 

Basert på observasjonene på skyggekart, samt dreneringsanalysen, vurderes det altså å være 

potensielle løsneområder for løsmasseskred i forbindelse med de veldefinerte 

forsenkningene i området. 

For å vurdere mulig utbredelse av løsmasseskred i forsenkningene, ble programvaren 

RAMMS: Debris Flow (Christen, et al., 2012) tatt i bruk. Det ble benyttet «block release» som 

utløsningsmekanisme med 1,0 m «bruddkanthøyde». Det gir skredvolumer på 280-380 m3. 

Det ble benyttet standard friksjonsparametre kalibrert for jordskred og en erosjonsmodul 

med standard verdier for faste masser (Tabell 2). Dette er i henhold til NVEs FoU rapport for 

beregning av jordskred med RAMMS::Debrisflow (NVE, 2020b). 

Tabell 2: Anvendte parametere i RAMMS-beregningene for jordskred med erosjon 

Skred-type Oppløsning 
terrengmodell 

Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter 
µ 

Høyde blokk 

Jordskred, 
med erosjon 

2 m 
 

200 m/s2 0,20 1 m 

Erosion 
density 

Erosion rate Potential erotion depth Critical shear stress Max. Erosion 
depth 

2000 kg/m3 0,013 m/s 0,1 kPa 1,0 kPa 0,5 m 
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Beregningsresultatene er vist i Figur 12. Ifølge resultatene vil løsmasseskred i den nordre 

ravinen følge forsenkingene, og ikke nå det vurderte området. Beregning av løsmasseskred 

fra skråningen like ovenfor den vurderte tomta viser at en utglidning herfra kan nå ned til 

tomta med ødeleggende kraft. Det er imidlertid skog i løsneområdene for begge disse to 

skredløpene, noe som vil redusere utløsningssannsynligheten (NVE, 2020a). Modelleringene 

viser at utløpet til løsmasseskred herfra sterkt avhenger av mulighetene for erosjon. 

Erosjonsområdene i beregningene som er vist i Figur 12 er tegnet på bakgrunn av 

observasjoner av morenedekket på skyggekart, der det er vurdert at erosjon vil foregå. 

Beregningsresultatene viser at løsmasseskred fra «Fakkelmannen» ikke vil nå den vurderte 

tomta. 

Beregningsresultatene (Figur 12) stemmer godt med terrenganalyse av skyggekart og tegn til 

tidligere skred (Figur 3). Det er tegn til utglidninger langs skråningen like ovenfor den 

vurderte tomta. På grunn av skog i potensielle løsneområder langs skråningen vurderes 

løsnesannsynligheten som lavere enn 1/100, men høyere enn 1/1000.  

På grunnlag av terrenganalyse og modelleringsresultater vurderes den årlige 

sannsynligheten for løsmasseskred i vurderingsområdet til høyere enn 1/1000 i den vestlige 

delen av området, nærmest dalsiden. Faren for løsmasseskred vil ikke øke så lenge 

vegetasjonen skravert i Figur 10 beholdes. Løsnesannsynligheten vurderes som lavere enn 

1/100 på bakgrunn av skog i potensielle løsneområder. Det vil ikke være faresone for 1/100 

dimensjonert av løsmasseskred i det vurderte området så lenge vegetasjonen skravert i Figur 

10 beholdes.   
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Figur 12. Modelleringsresultater fra RAMMS::Debrisflow. Resultatene viser at jordskred kan 
nå den sørlige delen av tomta. 

4.4 Skred i fast fjell 
Det er skrenter med bart fjell som er brattere enn 45° ovenfor 300 moh. (Figur 2). Den 

største høydeforskjellen (10-20 meter) i området med fallinje ned mot det vurderte 

området, finnes i det øverste bratte beltet. Da skrentene er små og avstanden til det 

vurderte området lang (lengre 150 m), vurderes steinsprangfaren som liten. 

Nord for det vurderte området er skrenten høyere og det er ur i nedkant av den. På befaring 

i oktober 2020 ble det også observert blokker i skogen nedenfor urkanten. Noen av blokkene 

var runda, noen mer kantete, og er sannsynligvis moreneblokker med ulik transporttid i isen. 

Blokkene er i tillegg lokalisert på løsmasser kartlagt som morene, som underbygger at dette 

er blokker av glasial opprinnelse og ikke nødvendigvis steinsprangblokker. At det ikke er 
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kartlagt steinsprangblokker i terrenget nedenfor urkanten til skrenten nord for det vurderte 

området, som er betydelig høyere (100-150 m) enn skrentene ovenfor det vurderte 

området, tyder på at det er lite sannsynlig at steinsprangblokker skal kunne nå det vurderte 

området. 

For å beregne mulig utbredelse og strømningsmønster for steinsprang er programvaren 

Rockyfor3D (Dorren, 2015) tatt i bruk. Det ble det benyttet rektangulære blokker på 1 m3. 

Det ble benyttet en terrengmodell med horisontal oppløsning på 2 m x 2 m. Simuleringen ble 

kjørt i «rapid automatic simulation», som vil si at kildeområdene defineres automatisk som 

alle områder brattere enn 45°. Friksjonsparameterne bestemmes av terrenghelningen, og er 

relativt lave. Friksjonsparameterne vurderes derfor som representative for morenedekket i 

dalsiden. Modelleringen inkluderer ikke den bremsende effekten skogen har på mindre 

blokker (<2m3). Det kan følgelig argumenteres for at modellen gir overestimerte 

utløpslengder. Modelleringsresultatene (Figur 13) viser at det ikke er sannsynlig at blokkene 

når inn i vurderingsområdet.  

På grunnlag av utbredelsen av steinsprangavsetninger, modelleringsresultater og skogen i 

dalsiden, vurderes den årlige sannsynligheten for steinsprang inn i vurderingsområdet til 

lavere enn 1/1000. 
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Figur 13: Eksempel på beregningsresultat for steinsprang i Rockyfor3d. 
Modelleringsresultatet som vises er utført med blokker på 1 m3. 

4.5 Faresoner for skred 
Det er faresoner med en årlig sannsynlighet ≥1/1000 i den vestlige delen av 

vurderingsområdet. Dimensjonerende skredtype er løsmasseskred. Det er ikke faresoner 

med årlig sannsynlighet ≥1/100 (Figur 14). 

Planlagt tilbygg på eksisterende bolighus ligger utenfor faresonen med årlig sannsynlighet 

større enn 1/1000 og hele tomta ligger utenfor faresone med årlig sannsynlighet større enn 

1/100 . Det kreves derfor ikke sikringstiltak for skred i forbindelse med de planlagte 

tiltakene.  
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Figur 14: Faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 i det vurderte området. Det er 
ikke faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/100 i det vurderte området. 
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5 Konklusjon 
Skred AS har utført en skredfarekartlegging for GBnr. 80/7 i Øyer kommune. Alle skredtyper i 

bratt terreng er vurdert, som inkluderer snøskred, sørpeskred, løsmasseskred og skred i fast 

fjell.  

Under dagens vegetasjonsforhold er løsmasseskred den mest aktuelle skredtypen i dalsiden 

ovenfor vurderingsområdet. Basert på geomorfologi og modelleringsresultater vurderes den 

årlige sannsynligheten for skred som høyere enn 1/1000 i den vestlige delen av 

vurderingsområdet. Det er derfor tegnet en faresone i dette området dimensjonert av 

løsmasseskred. Det er ikke faresone for skred med sannsynlighet ≥1/100 på tomta.  

Skred AS påpekte på generelt grunnlag at faresonene kan øke om hele eller deler av 

vegetasjonen i dalsiden forsvinner (Skred AS rapport 21129-01-2). NVE krevde i en innsigelse 

til kommunen at dette måtte utredes nærmere, til tross for at NVEs veiledere sier at 

skredfaren skal vurderes basert på dagens forhold.  

Så lenge skogen skravert i Figur 10 beholdes, slik som skissert som en mulig løsning av 

kommunen/oppdragsgiver, vil ikke faresonene øke. 

Planlagt tilbygg ligger utenfor faresonen og kan utføres uten sikringstiltak mot skred. Det er 

ikke faresone for skred med sannsynlighet høyere enn 1/100 på tomta og 

garasje/redskapshus kan oppføres på tiltenkt sted.  
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