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Sammendrag

Norconsult AS er engasjert av Areal+ AS for å utføre en flom - og skredfarevurdering i forbindelse med
detaljregulering av boligområdet Engemark i Øyer kommune. Grunneiere Johannes Nermo og Christel
Rønning (Enge gård) ønsker å detaljregulere omr ådet til boligformål med tilhørende infrastruktur og
fritidsområder. Det er planlagt inntil 9 boliger innenfor reguleringsområdet. Det er i tillegg utført en
vurdering av et område som av grunneiere ønskes innspilt som framtidig boligområde i forbindelse
m ed kommunedelplan for Øyer kommune , aktuelle tiltak er ikke planlagt . Skredfare er vurdert i
henhold til plan - og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift TEK17. For
reguleringsområdet Engemark vil planlagt tiltak utløse krav til sikkerhetsklasse S2, skredfare er
vurdert i henhold til dette . F or innspillsområdet er skredfaren vurdert i henhold til sikkerhetsklasse S3 ,
da det ikke er planlagt hvilke tiltak som skal etableres i dette området.

Reguleringsområdet Engemark ligger nord for Enge gård , mellom Hafjell golfbane og Gamlevegen i
Øyer kommune . Den nordlige delen av området er flatt, mens den sørlige delen er noe mer ujevnt.
Innspillsområdet ligger i den vegetasjonsdekte lia nord for Engemark. Terrenget ovenfor
plan område ne har slak helning o g er vegetasjonsdekt i form av blandingsskog. Det finnes enkelte
brattere partier høyere i lia, på oversiden av golfbanen. Løsmassedekket er observert å være skrint.

Det er ikke observert berghamre eller andre potensielle løsneområder for steinsprang i terreng ovenfor
planområdene. Det er heller ikke observert blokker i terrenget som vurderes å stamme fra
steinsprang. Steinsprangfaren vurderes derfor å ikke være reell for de vurderte områdene. Videre er
det ikke observert elve - /bekkeløp eller andre terrengformasjoner som ventes å kunne lede flomskred
eller sørpeskred inn i planområdene. Det er ikke observert tegn til tidligere jord - og flomskred eller
snø - og sørpeskred i t errenget . Med bakgrunn i t errenghelning, vegetasjon , løsmassedekke og
avstand fra planområdene til bratt terreng , vurderes sannsynligheten for utløsning av jordskred og
snøskred med utløp til planområdene å være liten.

Reguleringsområdet Engemark tilfredss tiller krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S1 og S2.
Innspillsområdet tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. Begge
områdene tilfredsstiller også krav til sikkerhet mot flom for sikkerhetsklasse F2 med forbehold om
kontroll på overvann fra oppstrøms områder.
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I nnledning

Bakgrunn

Norconsult er engasjert av Areal+ AS for å utføre en flom - og skredfarevurdering i forbindelse med
detaljreguleringsplan for Engemark i Øyer kommune . Grunneiere Johannes Nermo og Christel
Rønning (Enge gård) ønsker å detaljregulere området til boligformål med tilhørende infrastruktur og
fritidsområder.

Planområdet er vist i Figur 1 og har navnet Engemark . Reguleringsområdet Engemark ligger nord for
Enge gård langs Gam levegen i Øyer kommune .

Figur 1 : Kart som viser planområdet for regulering av Engemark .

Det er også utført en vurdering av et område som av grunneiere ønskes innspilt som framtidig
boligom rå de i forbindelse med arbeid med kommunedelplan for Øyer kommune . Området omtales
som ‘ innspillsområd e t’ videre i rapporten . Området har gnr./bnr. 21/3, teig 5 og er vist i Figur 2 .
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Figur 2 : Kart som viser omriss av området som ønskes innspilt som framtidig boligområde.

Planområdene ligger innenfor aktsomhetsområde for skred ifølge kart utarbeidet av NVE ( Figur 3 ) .
Skredfare må derfor vurderes i henhold til plan - og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift
TEK17 for å vurdere om krav til sikkerhet mot skred er ivaretatt.

Gjeldende retningslinjer

Krav til sikkerhet som skal legge s til grunn ved regulering og byggesak er gitt i plan - og bygningsloven
(PBL) §§ 28 - 1 og 29 - 5 med tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK17) §7 - 3 «Sikkerhet mot skred»
(Direktoratet for byggkvalitet, 2018) .

NVE sine retningslinj er «Flom - og skredfare i arealplaner» beskriver hvordan skredfare bør utredes og
innarbeides i arealplaner og hvordan aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere
skredfareområder (NVE, 2014a) . Til retningslinjene er veilederen «Sikkerhet mot skred i bratt terreng.
Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» tilknyttet, som gir anbefalinger til hvordan
skredfare bør vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL (NVE, 2014b) .

I henhold til TEK 1 7 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot
skred slik at krav til nominell årlig sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som
tilt aket tilhører, se Tabell 1 .

Retningsgivende eksempler til bestemmelse av sikkerhetsklasse er beskrevet i TEK 1 7 . Byggverk
hvor konsekvensen av et skred, herunder sek undærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke
plasseres i skredfarlig område.
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Tabell 1 : Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder.

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige
sannsynli ghet

S1 Liten 1/100

S2 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

For reguleringsområdet Engemark er det planlagt nye boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse.
Bygg med inntil 10 boenheter og normalt personopphold inntil 25 personer vil havne i sikkerhetsklasse
S 2 , med største nominelle årlige sannsynlighet for skred 1/ 1 000 . Skredfare er vurdert i henhold til krav
til sikkerhetsklasse S2 for dette området. Ved samme vurdering for flomfare så tilhører området
sikkerhetsklasse F2, som tilsvarer 200 års flom.

Det er ikke kjent hvilke tiltak som er planlagt for innspillsområdet. Det tas derfor høyde for at det kan
etableres tiltak som utløser krav til sikkerhetsklasse S3, for eksempel bygg med over 10 boenheter
og/eller personopphold ove r 25 personer. Skredfare er derfor vurdert i henhold til krav til
sikkerhetsklasse S3 for innspillsområdet. Vurdering av flomfare for dette området gjøres i forhold til
sikkerhetsklasse F2, da det i forhold til F3 her må gjøres er mer nøye vurdering av far en for vann på
avveie oppstrøms i en slik ekstremsituasjon.

Grunnlagsmateriale

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av denne rapporten :

• Topografiske kart hentet fra www.norgeskart.no .
• Flybilder fra www.norgeibilder.no
• Berggrunn - og løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU, 2018) .
• Aktsomhetskart for snøskred, jord - og flomskred og steinsprang (NVE, 2018) .
• Oversikt over historiske skredhendelser (NVE, 2018) og Statens vegvesen vegkart (Statens

vegvesen, 2018) .
• Helningskart fra Norges geotekniske instit utt (NGI, 2018) .
• «Flaum og skredfare i arealplanar», retningslinjer nr. 2/2011 med vedlegg (NVE, 2014a)
• «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byg gesak»

(NVE, 2014b)
• Flomveiskart fra www.innlandsgis.no

Utførte undersøkelser

Feltkartlegging er utført av hydrolog Steinar Myrabø og ingeniørgeologene Marianne Kanestrøm
Rødseth og Martine Lund Andresen 2 3 . mai 2018. Det var varmt, blå himmel og sol på tidspunkt for
befaring. Det hadde ikke vært nedbør på ca. en måneds tid, så det var generelt svært tørt i terrenget.
Befaringen ble innledet med et møte hos grunneierne Joha nnes Nermo og Christel Rønning på Enge
gård der plan for området ble gjennomgått. Planområdet Engemark ble gått over til fots sammen med
grunneierne før befaring av lia i overkant.

http://www.norgeskart.no/
http://www.norgeibilder.no/
http://www.innlandsgis.no/
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Det aktuelle området er gått over og skredfare er vurdert. Det er gjort obs ervasjoner av
løsmassedekke, vegetasjon, vannveger og andre terrengformasjoner. Videre er potensielle
løsneområder og utløpsområder for skred vurdert. Grøfter og stikkrenner i lia ovenfor planområdene
ble registrert og kapasitet grovt vurdert.

Aktsomhetsk art for skred

Planområde ne ligger innenfor aktsomhetsområde for jord - og flomskred , ifølge kart utarbeidet av NVE
( Figur 3 ) .

Figur 3 : Aktsomhetskart for jord - og flomskred (NVE, 2018). Reguleringsområdet (Engemark) er markert med
rødt, innspillsområdet er markert med blått.

Eksisterende f lom - og skredfarevurderinger

Norconsult er ikke kjent med at det er utført flom - og skredfarevurderi ng i det aktuelle området
tidligere.
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Forutsetninger for flom - og skredfarevurderingen

I henhold til NVE sine retningslinjer vurderes skredfaren i henhold til dagens situasjon med hensyn til
terreng, vegetasjon, bebyggelse, infrastruktur, sikringstiltak o sv. Det er viktig at dagens vannveger,
bekkeinntak , stikkrenner og bekkelukkinger blir holdt ved like slik at en ikke risikerer tetting av disse og
at vannet tar nye veger .
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Grunnforhold og beskrivelse av området

Områdebeskrivelse og topografi

Området som skal reguleres (Engemark) er flatt, vegetasjonsdekt jordbruksareal/utmark ( Figur 4 ) .
Terrenget like ovenfor planområdet er skogkledd og slakt (> 20 ° ) og leder opp på en golfbane.
Golfbanen ligger i slak helning. Det er observert enkelte bekkefar/dreneringsgrøfter som krysse r
golfbanen, her var det lite/ingen vannføring på tidspunkt for befaring. Videre oppover i lia blir terrenget
noe brattere , opp mot 40 ° i enkelte områder ( Figur 5 ). H er er lia dekket av tett vegetasjon i form av
granskog /blandingsskog .

Innspillsområdet ligger i slak helning og er dekket av blandingsskog ( Figur 4 ) . Det krysser en
skiløype /turveg gjennom området og det ligger et bekkefar i sørlige kant av plangrensen . Lia i
overkant av framtidig planområde er preget av samme type terreng og vegetasjon som beskrevet for
reguleringsområdet Engemark.

Figur 4 : Til venstre: Bilde som viser nordlig del av reguleringsområdet Engemar k. Det går en grøft i skogkanten til
høyre i bildet, i overgangen til skråningen. Til høyre: Bilde som viser skiløype gjennom innspillsområde og
skogkledd li i overkant.
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Figur 5 : Helningskart over det aktuelle område t . Omtrentlig grense for planområdet Engemark er vist med rødt,
innspillsområdet er markert med blått.

Berggrunn

Berggrunnskart fra NGU viser at berggrunnen i det aktuelle området er kartlagt som sandstein. Den er
beskrevet å være mørk grå og feltspatførende, og opptrer i veksling med skifer (NGU, 2018) .

Dette stem mer overens med observasjoner fra befaring. Bergmassen ble observert å være stedvis
svært overflateforvitret, og det ble observert forvitringsmateriale i skråninger langs veg .

Løsmasser

Ifølge løsmassekart fra NGU består det aktuelle området av morenemate riale med varierende
tykkelse. De aktuelle områdene er hovedsakelig kartlagt å være dekket av tykk morene ( Figur 6 ) ,
mens områdene over de aktuelle områdene er kartlagt å være dekket av tynn morene.

Det ble ikke observert løsmasser av betydelig mektighet på befaring. Det er observert berg blotninger i
lia , langs veger i området og på golfbanen. Løsmassedekket er observert å være skrint ( Figur 7 ) .
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Figur 6 : Løsmassekart over området. Området som skal reguleres (Engemark) er markert med rødt, området som
ønskes innspilt som framtidig boligområde i forbindelse med kommunedelplan er markert med blått.

Figur 7 : Bilde som viser skråning langs veg i lia ovenfor planområden e. Ser bergblotninger og forvitringsmateriale
i kombinasjon med løsmasser.
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Historiske hendelser

Det er ikke registrert tidligere skredhendelser i det aktuelle området i NVE eller Statens vegvesen sine
databaser (NVE, 2018) og (Statens vegvesen, 2018) .

Vannveger

Kart over området ( Figur 8 ) viser bare noen små usammenhengende vannveger i nærområdet . De t
lengste bekkedraget som er tegnet inn går mellom golfbanen og nær sørlige grense til innspillsområdet .
På befaringen så vi at det var delvis gjenfylt /gjengrodd i øvre del , men det ble observert rennende vann
ned mot og under Gamlevegen . Topografien tilsier at de t ikke er noe fare for at det kan komme vann på
avveie herfra og inn i planområdet til Engemark, men det kan være muligh eter for at det i en
flomsituasjon kan drenere inn i søndre del av innspillsområdet. De t andre bekkedraget er i øvre del av
golfbanen rett oppstrøms planområdet og drenerte tidligere nordover mot den førstnevnte bekken. Det
er nå etablert en ve g mellom dis se og det er uvisst hvor mye vann som går videre mot der bekkedraget
drenerte tidligere .

I tilknytning til golfbanen er det mange både åpne dreneringsveier/bekkedrag og bekkelukkinger med
ulik tilstand og kapasitet. Ned mot planområdet for Engemark ser dreneringen ut for å være samlet til
en vannvei (omtrent der den tynne flomveien er vist i figur 8) med murt bekkeløp av store steinblokker
(figur 9) , som ender ned i ei grøft nordover langs østre del av planområdet (figur 10) . Dette tiltaket er
vurdert til å være sårbart, spesielt med hensyn til det planlagte boligområdet , og må gjøres noe med for
å unngå vannrelaterte skader i forbindelse med erosjon, massetransport og vann på avveie nedstrøms .

Det er sannsynligvis mange ukjente dreneringsveier nedover dalsiden i området , da det trass i en lang
tørkeperiode ble registrert flere vannmettede områder med rennende vann og en del vann flere steder
i grøftene langs Gamlevegen nedstrøms planområdene. I tørre perioder, som ved befaring en, vil
sannsynligvis mye av vannet drenere i løsmassene under bakkenivå i de bratteste områdene og komme
ut på bakkenivå nede i de flatere områdene . Men som flomveiskartet i figur 8 antyder, så kan det samle
seg og drenere mye vann i flomveier under inten se nedbørepisoder.

I veiene oppstrøms, spesielt i Hornsjøvegen, så var tilstanden på grøfter og stikkrenner dårlig og en så
tydelige spor av at vann hadde drenert erodert nedover i veien (figur 11 og 12 ) . Dette medfører at vann
på veiene fra områdene oppstrøms kan samle opp mye vann (både fra nord og sør) i en ekstrem
nedbørsituasjon og i tillegg føre med seg mye massetransport, tette alle stikkrenner og grøfter, og lede
vann ned mot golfbanen og planområdene. Flomvann kan f.eks. drenere rett over kry sset i nord - østlige
del av golfbanen, som flomveiskartet i figur 8 viser, men det kan også risikere å krysse veiene på mange
ulike steder.
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Figur 8 : Flomveiskart for planområdene ( Innlandsgis) . Antatte flomveier, ut fra topografi hvor vannet kan samle
seg og drenere videre, er markert med rødt. Flomveiene med tykkest rødfarge er beregnet til å samle mest vann.
På grunn av menneskelige inngrep er det store usikkerheter i hvor flomvei ene går, bl.a. på grunn av åpne og helt
eller delvis tette stikkrenner sjelden er registrert og tatt hensyn til. Golfbanen i nærområdet har mørkegrønn farge.

Golfbane
Engemark

Innspillsområdet
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Figur 9 : Bilder som viser nedre del av dreneringsvei/bekk fra golfbanen, sett nedenifra til venstre og ovenfra ned
mot planområdet Engemark til høyre. På høyre bilde vises også erosjon og steinblokk som har sklidd ned i
dreneringsgrøfta, slik at grøfta er delvis blokkert.

Figur 10 : Bilder som viser nedre del av dreneringsvei/bekk fra golfbanen og inn i skogen mot planområdet
Engemark , sett ovenfra.

Figur 11 : Bilder som viser dårlig tilstand og vedlikehold på veidreneringen ovenfor golfbanen .
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Figur 12 : Bilder som dårlig tilstand og vedlikehold (til venstre) på veidreneringen i Sørbygdsvegen og tydelige
erosjonsspor ned langs/i veien (begge bilder) .
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Vurdering av skredfare

Steinsprang

Det er ikke definert aktsomhetsområder for steinsprang i det aktuelle området (NVE, 2018) . Ut ifra
topografiske kart og flyfoto ser det ikke ut til å være bratte partier eller skrenter som ventes å være
slippunkter for steinsprang i lia ovenfor planområdene. På befaring ble det ikke observert berghamre
eller andre potensielle løsneområder for steinsprang , d et er heller ikke observe rt ferske blokker i
terrenget. Det vurderes derfor å ikke være reell steinsprangfare for planområdene.

Engemark og innspillsområdet vurderes å ha tilstrekkelig sikkerhet mot steinsprang i henhold til
henholdsvis sikkerhetsklasse S2 og S3.

Snø - og sørpeskr ed

Aktuelt o mråde er ikke definert innenfor NVE sitt aktsomhetskart for snøskred (NVE, 2018) . Snøskred
løsner vanligvis i terreng brattere enn 30 ° . Av helningskart ser en at det kun er svært begrensede
områder i lia ovenfor planområdene som har helning > 30 ° ( Figur 5 ). De aktuelle områdene ligger i
god avstand (200 - 400 m) til planområdene og er dekket av tett blandings skog . Skogen vil r edusere
potensialet for akkumulasjon av snø i terrenget og vil dele snødekket opp i mindre seksjoner ( Figur ) .
Dette redusere sannsynligheten for at snøskred av bet ydelig størrelse skal utløses. Det er ikke
observert spor etter tidligere snøskredhendelser i terrenget. På bakgrunn av dette vurderes
sannsynligheten for utløsning av snøskred med utløp til planområdene å være liten.

Figur 13 : Bilde som viser skogkledd li ovenfor planområdene.
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For at et sørpeskred skal utløses kreves et snødekke av en viss tykkelse og en terrengformasjon som
muliggjør vannmetning av snødekket. Typiske terrengformasjoner er elve - og bekkeløp og andre
større forsenkninger i terrenget med vanntilførsel. I den aktuelle lia er det ikke observert elve -
/bekkeløp eller andre terrengformer hvor snø ventes å kunne akkumuleres og vannmettes slik at et
sørpeskred utløses. Det er ikke observert tegn til denne typen hendelser i terrenget.

R eguleringso mrådet Engemark vurderes å ha akseptabel sikkerhet mot snø - og sørpeskred i henhold
til krav til sikkerhetsklasse S2. Innspillområdet vurderes å ha akseptabel sikkerhet i henhold til
sikkerhetsklasse S3.

Jord - og flomskred

Deler av planområdet som skal re guleres (Engemark) og store deler av innspill s området ligger ifølge
NVE sine kart innenfor aktsomhetsområde for jord - og flomskred ( Figur 3 ). For at j ordskred skal løs ne
kreves løsmasser og terreng med en viss helning, vanligvis brattere enn 25 - 30 ° . Det finnes enkelte
områder i lia ovenfor planområdene som er teoretisk bratte nok til at jordskred kan utløses , områdene
ligger på oversiden av golfbanen og det vurderes som lite sannsynlig at utglidninger fra disse
områdene vil kunne ha utløp ned til planområdene. De bratte områdene har begrenset utstrekning, og
potensialet for utglidninger av betydelig størrelse er dermed også begrenset ( Figur 5 ) . De aktuelle
områdene er dekket av tett blandingsskog . Vegetasjonen vil redusere potensialet for utløsning av
jordskred ved at røtter vil bi nde løsmassene og absorbere vann. Løsmassedekket i lia er observert å
være skrint, og det er ikke observert tegn til masseutglidninger eller tidligere jordskred. På bakgrunn
av avstand fra potensielle løsneområder til planområder, vegetasjon og løsmassedek ke vurderes
sannsynligheten for utløsning av jordskred med utløp til planområdene å være liten.

Det er ikke observert elve - eller bekkeløp som vurderes å kunne lede flomskred inn i planområdene.
Det går et bekkeløp langs innspillsområdets grense mot sør. Dette var relativt tørt og delvis
gjengrodd/gjenfylt på tidspunkt for befaring. Terreng form tilsier at sannsynligheten for overløp fra dette
bekkeløpet inn mot planområdene er liten . På befaring ble det heller ikke observert tegn til tidligere
hendelser el ler markerte vannveger som ventes å kunne forårsake flomskredhendelser. Det vurderes
derfor å være liten sannsynlighet for flomskred med utløp inn i de aktuelle områdene.

R eguleringsområdet Engemark vurderes å ha akseptabel sikkerhet mot jord - og flomskred i henhold til
krav til sikkerhetsklasse S2. Innspillområdet vurderes å ha akseptabel sikkerhet i henhold til
sikkerhetsklasse S3.
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Vurdering av flomfare
Planområdene ligger ikke i nærheten av aktsomhetsområde for flomfare. Det er ingen elver eller store
sidebekker , hverken oppstrøms eller i nærliggende område r. Men det er en del menneskelige inngrep,
f.eks. veier, som vil kunne lede vann inn mot planområdene . Det mest sårbare for Engemark
plano mråde ser ut for å være den murte dreneringsveien fra golfbanen , men det kan også være fare for
at vann ovenfra kan drenere over golfbanen på andre steder og ned mot planområdet . For Engemark
kan det løses ved å lage en solid avskjæringsgrøft langs hele øs tsiden av planområdet, som kan lede
alt overvann fra oppstrøms trygt ut til og gjennom Gamlevegen for videre drenering vestover.

For innspillsområdet gjelder det samme prinsippet med avskjæringsgrøft i øst. Men her må en også
sørge for at bekkedraget nær s ørlige grense til området ikke kan drenere inn i søndre del av
innspillsområdet i en flomsituasjon .

På bakgrunn av befaringen og gjennomgang av grunnlagsmaterialet vurderes det at b egge områdene
tilfredsstiller krav til sikker het mot flom for sikkerhetsklasse F2 (1/200) i henhold til TEK 17 når det lages
avskjærings grøfter for å ta hånd om overvann som kommer oppstrøms fra.
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Oppsummering
Skredfarevurderingen kan oppsummeres som følger:

Det vurderes å ikke være reell fare for steinsprang i det aktuelle området. Videre vurdere s
sannsynligheten for jord - og flom skred og snø - og sørpe skred med utløp til aktuelle områder å være
liten. P lanområde t Engemark tilfredsstille r krav til sikkerhet mot alle skredtyper i henhold til krav til
sikkerhetsklasse S1 og S2. Innspillsområdet vurderes å tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred for
sikkerhetsklasse S1, S2 og S3. Begge områdene tilfredsstiller også krav til sikkerhet mot flom for
sikkerhetsklasse F2 , med forbehold om kontroll på overvann fra oppstrøms områder.
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