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Sammendrag 

NGI har gjennomført faresonekartlegging for jord- og flomskred på Strangstad Nordre 
(Gnr 91/6) på Tretten i Øyer kommune. Hensikten med kartleggingen er å vurdere 
sikkerheten mot jord- og flomskred opp mot kravene beskrevet i Byggeteknisk forskrift 
(TEK 17) for sikkerhetsklassen S2. Bolighus faller inn under sikkerhetsklasse S2, og for 
denne klassen skal ikke den årlige sannsynligheten for skred være større enn 1/1000 
(tilsvarer ett skred hvert tusende år i gjennomsnitt). Vurderingene i denne rapporten er 
gjort på bakgrunn av studier av kart og flyfoto, observasjoner gjort under befaring i 
området, historiske skredhendelser, og klimaanalyser.  
 
Klima, observasjoner under befaringen, og tidligere hendelser forteller oss at flomskred 
er en aktuell prosess langs bekken som krysser Strangstad Nordre. Faresonekartet viser 
at eksisterende boliger og bygg på tomta ligger nær, men ikke innenfor, faresonen for 
1/1000. Området som ligger innenfor 1/1000 år faresonen kan sannsynlig reduseres ved 
inntakskontroll av stikkrenner og sikring langs bekkeløpet. Det er gitt eksempler på slike 
tiltak, men detaljert beskrivelse av tiltakene inngår ikke i dette oppdraget. 
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1 Innledning 

På oppdrag fra Alexander Elvheim har NGI utført en vurdering av jord- og flomskred-
fare på Gnr 91/6 – Strangstad Nordre i Øyer kommune. Området som er vurdert er vist 
i Figur 1.  
 
Bakgrunnen for henvendelsen er at tomta ligger delvis innenfor NVEs aktsomhetssone 
for jord- og flomskred (Figur 2), og Øyer kommune krever at det utføres en skredfaglig 
vurdering av skredfaren før det kan gis tillatelse til å fradele tomta. Aktsomhetssonene 
fra NVE er generert automatisk basert på en grov terrengmodell med 10 m oppløsning, 
uten å ta hensyn til vegetasjon eller klimaforhold, og uten å være befart i terrenget. 
Erfaringsmessig kan utstrekningen av aktsomhetssonene ofte reduseres ved nærmere 
vurderinger.  
 
Vurderingene i denne rapporten er gjort på bakgrunn av studier av kart og flyfoto, 
observasjoner under befaring i området (gjennomført 20.04.2019), historiske skred-
hendelser, klimaanalyse, og modellering, i tillegg til NGIs erfaring med skred i denne 
typen terreng.  
 
Hensikten med rapporten er å vurdere sikkerheten mot jord- og flomskred for den 
aktuelle tomta opp mot kravene beskrevet i Byggteknisk forskrift (TEK 17) for 
sikkerhetsklasse S2. Bolighus faller inn under sikkerhetsklasse S2, og for denne klassen 
skal ikke den nominelle årlige sannsynligheten for skred være større enn 1/1000.  
 

 
Figur 1. Oversiktskart med kartlagt område (rødt område= Gnr 91/6 – Strangstad Nordre).  
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Figur 2. NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred. Den vurderte tomten ligger delvis innenfor 
aktsomhetssonen.  

 
1.1 Forbehold 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klima-
endringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i det tilgrensende området til 
planområdet, for eksempel etablering av skogsveger, snauhogst og skogplanting, kan 
endre forutsetningene for vurderingene. Dette gjelder særlig i områder brattere enn 30°.  
 
Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i 
tillegg til kvantitative beregningsmetoder, og kan generelt ikke oppfattes som endelige, 
men kan bli endret i lys av nye opplysninger og kunnskap.  
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2 Bakgrunn 

2.1 Historiske data 

Gudbrandsdalen har opplevd en rekke skredulykker opp gjennom tidene. Opplysninger 
om skred i den nasjonale skreddatabasen (skrednett.no), viser at bekker i sideskråninger 
i nærområdet er utsatt for løsmasseskred – særlig jord- og flomskred (Figur 3). 
Historiske skredhendelser indikerer at løsmasseskred utløses i sideskråninger etter 
perioder med kraftig regn, ofte i kombinasjon med snøsmelting. Det er størst aktivitet i 
månedene april, mai, juni og juli, dvs. perioder hvor det ofte forekommer snøsmelting 
og intense nedbørperioder. Mesteparten av skredene er utløst i morenemateriale. I 
nærområdet finner vi nylige skredhendelser knyttet til flom- og uværsperiodene i juni 
1995 (Moksa) og mai 2013.  
 

 
Figur 3. Historiske skredhendelser i nærområdet. AOI = undersøkelsesområdet.  

 
2.2 Topografi og grunnforhold 
Helningskart er vist i Figur 4. Terrenghelningen på tomta varierer fra ca. 10° opp til ca. 
25°. Noen få lokalt bratte områder finnes, særlig langs bekkeløpet. Tomta er primært 
brukt som beitemark. Boligområdet ligger i det nordvestre hjørnet av tomta. Området 
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ovenfor tomta er stort sett skogkledd, med helning 10°-45° (Figur 5). Bekken som er av 
interesse i denne rapporten fortsetter ca. 600 m oppover i skråningen.  
 

 
Figur 4. Helningskart. Undersøkelsesområdet er markert med svart linje.  

 
Løsmassekartet fra NGU viser at løsmassedekket består av tykk morene (Figur 6). Vårt 
inntrykk fra befaring er at tykkelsen av morenematerialet varierer fra ca. 0.5 m til litt 
over ca. 2.0 m i området langs bekkeløpet.  
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Figur 5. Flyfoto over området, med det vurderte området i rødt.  

 

 
Figur 6. Løsmassekart (NGU). Omtrentlig plassering av undersøkelsesområdet i rødt. 
Undersøkelsesområdet er i hovedsak dekket av tykk morene. 
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2.3 Klima 
Interpolerte klimadata fra SeNorge-datasettet for normalperioden 1981 - 2010 viser at 
normal årsnedbør for et punkt på tomta er ca. 827 mm, hvor av ca. 360 mm kommer om 
vinteren. Årsmiddeltemperatur i området er 2.3 °C, og døgnmiddeltemperaturen varierer 
normalt fra -22.5 °C til 19.8 °C. Gjennomsnittlig snøhøyde er 88 cm, og maksimal snø-
høyde siste 50 år er 136 cm. Antall dager med snø på bakken er i gjennomsnitt 181 
(Figur 7). 
 

 
Figur 7. Dataperiode: 1958 – 2015. a) Månedsnedbør og -lufttemperatur, b) returverdier 
(gumbelfordeling) for årlig maks snøhøyde. Daglig minimum, maksimum og gjennomsnittlig 
lufttemperatur (c) og snøhøyde (d). Tidsserier av årsnedbør (e) og årlig maks snøhøyde (f). 
Returverdier (peak over threshold) for 1- og 3-døgns nedbør (g) og nysnøtilvekst (h).  
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2.4 Observasjoner fra befaring 
Befaringsrute og observasjonspunkter er indikert i Figur 8. Befaringens formål var å: (1) 
evaluere bekkeløpet med hensyn til kapasiteten under flom, (2) identifisere områder 
utsatt for erosjon eller hvor bekken renner på fast fjell, (3) identifisere kritiske punkter 
for overløp, og (4) undersøke stikkrenner og fastslå vannretning dersom innløpet tettes.  
 

 
Figur 8. Befaringsrute og observasjonspunkter.  
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2.4.1 Bekkeløpet og erosjon 

Bekkeløpet har nylig vært utgravd langs strekningen som krysser tomta. Bekken på 
øverste halvdel (øst for tilkomstveien; Figur 8) av tomta renner på fjell. Løpets dybde 
varier fra ca. 2 m til 0.5 m. Bekken har begrenset mulighet til å grave i løpet under flom. 
Dette fører til at eventuell erosjon i hovedsak vil skyldes sidelengs graving. En stor del 
av løpet på denne strekningen er utsatt for erosjon (Figur 9). Løpet ser ut til å være stabilt 
vest for tilkomstveien (Figur 10). Erosjon kan forårsake materialtransport langs bratte 
deler av bekken under flom med mulighet for sedimentasjon og igjenfylling av 
bekkeløpet i slakere partier.  
 

 
Figur 9. Bekken renner på fjell med spor etter sideveis erosjon. Bekkeløpet er ca. 0.5 m dypt.  

 
2.4.2 Stikkrenner 

Fem stikkrenner ble identifisert som viktige for vurdering av farepotensialet. Diameter 
av rør varierte fra ca. 0.5 m til ca. 0.6 m. Stikkrenner blir kritiske punkter under flom 
eller når kapasiteten er redusert ved gjentetting. Dersom stikkrenner tettes vil vann renne 
ukontrollert, ofte langs veien og/eller mot lavpunkter i terrenget. Det ble observert at 
ingen stikkrenner hadde inntaksløsninger (f.eks. rist) for å redusere faren for gjentetting 
(Figur 11).  
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Figur 10. Bekkeløpet nedenfor for tilkomstveien. Bildet tatt fra tilkomstveien mot vest.  

 
Figur 11. Innløpet til øverste stikkrenne.   
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3 Skredfarevurdering 

Vurderingen av skredfare gjelder fradeling på Gnr 91/6 – Strangstad Nordre, og vi har 
tatt utgangspunkt i sikkerhetskrav for klasse S2. Iht. TEK17 er kravet for denne 
sikkerhetsklassen at nominell årlig sannsynlighet for skred ikke skal overstige 1/1000.  
 
3.1 Jordskred 
Jordskred kan bli utløst fra løsmasseskråninger der terrenghelningen ligger mellom 20° 
og 40° (stabiliteten av naturlige jordskråninger er avhengig av en rekke forhold, bl.a. 
jordart/materialegenskaper, grunnvannsforhold topografi m.v.). Vårt generelle inntrykk 
er at løsmassedekket er tynt (0.5 m – ca. 2.0 m) på tomta. Ut fra flyfoto kan vi ikke se 
spor etter utglidning, og ingen tegn til jordskred ble observert under befaring.  
 
Vi vurderer derfor at den aktuelle tomta ligger utenfor rekkevidden til jordskred med 
årlig sannsynlighet 1/1000.  
 
3.2 Flomskred 
Flomskred blir utløst enten som følge av at det glir ut masser fra en sideskråning og ut 
til løpet eller ved at bekken graver i løpet (i dybden eller sideveis). Flomskred følger 
som regel bekkeløp, og kan bli utløst i løp med helning ned mot 10°. Flomskred utløses 
gjerne etter langvarig nedbør, eller etter intensive regnskyll over korte perioder. Sterk 
snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men da oftest i kombinasjon med 
regn.  
 
Klima, observasjoner under befaringen, og tidligere hendelser fra nærområdet forteller 
oss at flomskred er en aktuell prosess langs bekken som krysser Strangstad Nordre. Selv 
om vi ikke har observert spor etter tidligere flomskred i terrenget, kan vi se spor etter 
erosjon i bekkeløpet og tegn til at bekkeløpet har vært utgravd tidligere. Dette viser at 
det av og til er store mengder vann som føres gjennom bekken, og at det er aktiv erosjon 
langs bekkeløpet. Sedimenttransport under flomskred kan tette innløpet til stikkrennene, 
og vann kan i så fall deretter avledes og følge veigrøft videre nedover, inntil grøfta går 
full og vann strømmer ut over veien. Det kan være vanskelig å forutsi akkurat hvilken 
vei vannet tar nedstrøms veien dersom stikkrenner tettes. Små topografiske detaljer vil 
kunne påvirke strømningsretningen. 
 
Det er vår vurdering at et eventuelt skred fra dette området ikke vil kunne bli så stort at 
det får en så stor sideveis spredning som indikert på aktsomhetskartet (Figur 2). NGIs 
faresonekart er presentert i Vedlegg A og er laget på bakgrunn av variasjoner i 
helningen, stikkrenner, endringer i bekkeløpet dersom stikkrenner tettes, og en vurdering 
av områder hvor bekken kan ta nytt løp. Vi vurderer at eksisterende boliger og bygg på 
tomta ligger nær, men ikke innenfor faresone med nominell årlig sannsynlighet >= 
1/1000. Bebyggelsen vurderes således å ha tilstrekkelig sikkerhet mot skred til å 
tilfredsstille sikkerhetsklasse S2 iht. TEK17. Området innenfor 1/1000 år faresonen kan 



 

p:\2019\03\20190364\deliverables\reports\20190364-01-r_skredvurdering_strangstad nordre_øyer kommune_final.docx 

Dokumentnr.: 20190364-01-R 
Dato: 2019-05-10 
Rev.nr.:  0 
Side: 16  

mest sannsynlig reduseres ved tiltak. Noen eksempler på mulige sikringstiltak er 
presentert i kapittel 4.  
 
 
4 Sikringstiltak 

Ved tiltak kan risiko for flomskred langs bekkeløpet reduseres. Plassering av 
eksisterende stikkrenner og mulig plassering av flomverk/flomvoll er diskutert nedenfor.  
 
4.1 Stikkrenner 
Inn- og utløp av stikkrenner bør sikres slik at kapasiteten til rørene i størst mulig grad 
opprettholdes under en flom.  
 
Innløpsutformingen skal i størst mulig grad: 

 Sikre tilstrekkelig kapasitet, for eksempel ved å grave ut et lite basseng ovenfor 
innløpet 

 Hindre gjentetting (kvist, greiner, løv, stein o.l.) med rist. Rist skal vanligvis ha 
minst 2 ganger arealet til rør og det skal være en minimumsavstand fra rist til 
innløp. 

 Hindre utglidinger ved innløpene ved å etablere vingemur i stein eller betong, 
evt. annen forstøtning (tørrmur, gabioner e.l.). 

 
Utløpet bør være utformet med hensyn til å: 

 Sikre mot setninger/undergraving og andre skader pga. erosjon/undervasking 
av utløp 

 Hindre nedstrøms erosjon 
 
Stikkrenner skal plasseres på et lavpunkt langs veien slik at vann skal renne rett over og 
ikke langs veien dersom stikkrennen tettes. På denne måten vil en ha kontroll over veien 
vannet tar, også dersom stikkrenna går tett eller har for liten kapasitet. 
 
Videre er det viktig med inspeksjon og vedlikehold etter flommer (og også før varslede 
nedbørshendelser) og at eventuelt avsatte masser som reduserer kapasiteten i vannveiene 
(grøfter og strikkrenner) fjernes jevnlig. 
 
4.2 Sikring av bekkeløpet 
Det kan anbefales å bygge opp en flomvoll på sørsiden av bekkeløpet øst for tilkomst-
veien. Løpet er grunnere og slakere på denne strekningen med muligheter for avlagring 
av masser under flommer med stor massetransport. En slik flomvoll vil redusere 
sannsynligheten for at løpet endrer retning under flom. I tillegg er det anbefalt å vurdere 
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erosjonssikring i bekkeløpet. Et slikt sikringstiltak bør redusere sidelengs erosjon i løpet. 
Dersom sikringstiltak vurderes, behøves detaljerte beregninger og detaljprosjektering. 
 
 
5 Konklusjon 

Flomskred er den skredtypen som er mest aktuell på Strangstad Nordre (Gnr 91/6) i 
Tretten, Øyer kommune. Vi vurderer at sannsynligheten er høyere enn 1/1000 (S2) for 
området indikert langs bekkeløpet i Vedlegg A. Vi vurderer at eksisterende boliger og 
bygg på tomta er nær, men ikke innenfor, fareområdet. Bebyggelsen tilfredsstiller 
således kravene i TEK17 til sikkerhetsklasse S2.  
 
Utstrekningen av 1/1000 år faresonen kan reduseres ved inntakskontroll rundt stikk-
renner og sikring av bekkeløpet. Dersom slike tiltak skal utføres, bør nærmere 
vurderinger/detaljprosjektering utføres. 
 
Justert utstrekning av endret faresone etter eventuell gjennomføring av sikringstiltak kan 
først vurderes etter at tiltakene er gjennomført.  
 
 
Disclaimer 

Skredfarevurderingene gjelder så lenge vesentlige endringer i forutsetningene for 
vurderingene ikke forekommer. (Eksempler på vesentlige endringer er endringer i Plan 
og Bygningslovens krav, nye opplysninger om historiske eller nyere skred, endringer i 
klima, terreng eller vegetasjon, anlegg av ny infrastruktur, etc.). Oppdragsgiver må til 
enhver tid vurdere om forutsetningene er endret, for i så fall å få utført en revidert 
kartlegging. 
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