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Sammendrag
Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Oppdal kommune utført av Skred AS.
De kartlagte områdene er Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nausthaugen, Storlidalen,
Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet.
Hovedfunn
Fjellsidene i de kartlagte områdene er for det meste bratte, og alle skredtyper som forekommer i bratt
terreng, er aktuelle. Deler av de fleste kartlagte fjellsidene ligger ovenfor den lokale skoggrensen, noe
som gjør snøskred aktuell og ofte dimensjonerende for faresonene. Det er historikk for store snøskred og
sørpeskred som har nådd bebyggelsen i flere kartleggingsområder, og disse to prosessene ventes å kunne
berøre bebyggelsen oftere enn andre. Steinsprang er også en aktuell skredtype i de fleste områdene og er
dimensjonerende for faresonene der terrenget er så bratt at snøskred er mindre sannsynlig, samt ved
mange lokale skrenter. I minst to kartleggingsområder er det trolig ustabile fjellpartier som bør
undersøkes nærmere for å bedre anslå sannsynligheten for fjellskred.
Resultatene fra kartleggingen viser at 28 boligbygg og 105 fritidsboliger ligger innenfor 1/1000faresonen. Kun en fritidsbolig ligger innenfor 1/100-faresonen.
Kartlagte skredtyper
Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:
-

Steinsprang og steinskred
Jordskred
Flomskred
Sørpeskred
Snøskred

I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for
skred som skal legges til grunn. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med
lengst rekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred og er
utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17.
Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i
betraktning lokale forhold. Utredning av faresoner for kvikkeleireskred og fjellskred er ikke en del av
denne kartleggingen.
Bruk av faresonekartene
Faresonekartene for skred i bratt terreng har høyere detaljeringsgrad enn de landsdekkende
aktsomhetskartene og vil erstatte disse i arealplanleggingen i de kartlagte områdene.
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Sikkerhetskravene gitt i TEK17 §7.3 skal
oppfylles ved nybygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse. Dette gjøres ved å plassere
byggverket utenfor området som har større skredfare enn TEK17 tillater, eller ved å utføre sikringstiltak
eller dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan medføre.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Oppdal kommune rulleres.
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Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunene har ingen klar
juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den lokale beredskapen i medhold
av sivilbeskyttelsesloven.
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1. Innledning
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Oppdal kommune utført
av Skred AS. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE.
Faresonene kan man se i Vedlegg E under hvert delområde og er tilgjengelige i digital form på NVEs
nettsider.

1.1 Bakgrunn
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker.
Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et viktig verktøy og underlag for
skredforebyggende arbeid.
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover,
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Som en del
av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred,
sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred.
Områdene som skal kartlegges i hver utvalgt kommune, er definert av NVE. De er identifisert ved hjelp
av innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene.

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene
Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter de
metodene som er vanlige ved faresonekartlegging. Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess.
Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle
fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge geologiske forhold som har
betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til slutt er det en skredfaglig
vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. Kartleggingen gjøres i en
detaljeringsgrad som kan brukes direkte på byggesaksnivå, det vil si at faresonene ikke burde endres
nevneverdig om man utfører mer detaljerte undersøkelser.
Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen tar utgangspunkt i eksisterende skredutsatt bebyggelse.
Arbeidet er begrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal
utredes og kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har
infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane Nor mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering
og kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging.
Faresoner er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell årlig
sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av
menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred,
jordskred og flomskred.
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for
områdene som faresonekartene dekker.
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Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det for eksempel
ikke tillates etablering av nye bygg i S2-klasse innenfor 1000-års skredfaresoner, med mindre det utføres
tiltak som sikrer bebyggelsen mot skred.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Oppdal kommune rulleres.
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak.

1.3 Skredtyper i bratt terreng
1.3.1 Steinsprang og steinskred
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, bruker vi
begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene (én eller et
fåtall steinblokker) til sammen har et relativt lite volum, inntil noen hundre kubikkmeter (m3). Når
steinmassene til sammen oppnår et volum fra noen hundre til flere hundre tusen m3, snakker vi om
steinskred. Steinblokkene beveger seg nedover stort sett uavhengig av hverandre. I et steinskred splitter
blokkene ofte i mindre deler på vei nedover skråningen, mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang.
Der hvor det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (ofte
kjegleformet) med de groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg
løsmasser underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker
og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger.

1.3.2 Jordskred
Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i vannmettede
løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca. 25 graders helning, men kan også løsne i
slakere terreng enn dette. Jordskred i denne type bratt terreng kan ganske grovt omtales som kanaliserte
og ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte
forekommer gjerne der løsmassedekket er tynt. Et kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en
bruddsone, før det skjærer en kanal i løsmassene som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere
skred. Skredmasser kan også gå over kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt
med kanalen (leveer). Der hvor terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid
bygger flere slike skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene
løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs en
sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike skred har en trekantform, mens de vanligvis er
uregelmessige i formen. De groveste massene avsettes nederst som en tungeformet rygg. Mindre
jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket mark
eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er særlig vanlige om våren, når jord eller leire
kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred.

1.3.3 Flomskred
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp
og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og
transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet.
Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en stor
vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres
utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra store og
9
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små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i
kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når
dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i
løpet. Det høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde.

1.3.4 Sørpeskred
Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå
sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten gradient og de
oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Sørpeskred kan også løsne som
følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget og
skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en flytende masse og har langt høyere tetthet enn snøskred.
Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere.
Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store
områder.

1.3.5 Snøskred
Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og flakskred
kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det
sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en liten lokal
utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og skredbanen utvider
seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå hastigheter på inntil 120
km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt
skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et
flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet
kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i
overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som
ofte rekker helt ned i dalbunnen.
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2. Oversikt over de kartlagte områdene
2.1 Geografi
Skred AS har på oppdrag fra NVE utført skredfarekartlegging i områdene vist i figur 1.

Figur 1: Oversikt over områdene omfattet av denne skredfarekartleggingen. Kartet viser i tillegg de
meteorologiske stasjonene som ble benyttet for klimaanalysene: 63530 Hafsås, 63580 Ångardsvatnet og
63705 Oppdal Sæter.

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi
Skredfarekartleggingen utført i Oppdal kommuner gjelder til sammen 40 km fjellsider med veldig ulike
topografiske forhold.
11
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De enkelte kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i rapporten. I veldig grove trekk kan
man beskrive området som bestående av til dels veldig bratte fjellsider som stiger fra dalbunnen på ca.
600 moh. til over 1500 moh. Områdene omfatter skråninger i både fjell og løsmasser, med eksposisjon
praktisk talt mot alle himmelretninger.
Berggrunnen er kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 i områdene Engan og Nestavollan, og i målestokk
1:250.000 i de øvrige områdene. Kartet (Figur 2) viser at berggrunnsgeologien varierer betraktelig
mellom de aktuelle kartleggingsområdene, med metasandstein (gul), glimmerskifer (grønn), amfibolitt
(rosa), og ulike typer gneis (oransje farger) mest representert i de fleste områdene, og forekomst av
vulkanske bergarter langs Skarvatnet og ved Oppdal (brun farge).

Figur 2: Utsnitt av NGUs berggrunnskart 1:250.000 (NGU, 2018a) for Oppdal kommune. Områdene
denne rapporten presenterer skredfarekartlegging for, ligger innenfor de hvite ovaler.
Løsmassedekket er også kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (NGU, 2018b). Et utklipp
av dette kartet er vist i Figur 3 for de 9 kartleggingsområdene i nord og i Figur 4 for de to sørligste
områdene. Kartene viser at de aktuelle dalsidene er dekket av morene med avtakende tykkelse oppover

12

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

(grønt), forvitringsmateriale (lilla) eller fjell i dagen (rosa) opp mot toppene, og med lokale
skredavsetninger (mørkere rosa) flere steder.

Figur 3: Utsnitt av NGUs løsmassekart 1:250.000 (NGU, 2018b) for de 8 kartleggingsområdene i nord.

Figur 4: Utsnitt av NGUs løsmassekart 1:250.000 (NGU, 2018b) for de to kartleggingsområdene i sør.

13

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

2.3 Klima
2.3.1 Historisk klima
Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for skredfarevurderingen.
Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt (eklima.no). En utfordring er at de aller
fleste meteorologiske stasjonene har alt for korte dataserier eller ligger alt for langt fra de kartlagte
områdene til å gi representative og robuste analyseresultater. Resultatene av analysen anses derfor som
usikre, men gir allikevel den mest objektive informasjon om klimaforholdene i området.
Plasseringen av stasjonene er vist i Figur 1. Stasjonene 63530 Hafsås (698 moh.) og 63580 Ångardsvatnet
(596 moh.) har nedbørsmålinger som startet i 1965. Den tredje stasjonen, 63705 Oppdal Sæter (605
moh.), gir de beste vinddata, men har ikke målinger for nedbør. Stasjonene på Hafsås og Ångardsvatnet
har en normal årsnedbør på henholdsvis 675 og 815 mm, fordelt over årets 12 måneder som vist i Figur 5.
Disse nedbørmengdene er relativt små tatt i betraktning at stasjonene ligger 600 – 700 moh., noe som
betyr at området har et relativt tørt innlandsklima.
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 over 700 moh. mellom desember og april, 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 135 og 145 cm (Figur 6). Dette blir benyttet som utgangspunkt for modellering av 1000 års
snøskred. Videre viser Figur 7 at fremherskende vindretninger i de samme vintermånedene er mellom SV
og NV. Stasjonen ligger delvis skjermet for nordøstlige vinder, men dette vurderes ikke å ha stor
betydning for analysen. Lokal kunnskap indikerer også at store snøfall i området primært forekommer
med nordvestlig vind.

Månedsnormaler 1961 - 1990: Nedbør (mm)
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Figur 5: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.
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Beregnet 3-døgnsnedbør (desember - april) for ulike gjentaksintervaller
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Figur 6: Beregnet 3-døgnsnedbør med ulike gjentaksintervaller for vintermånedene desember til april.
Data fra www.eklima.no.

Figur 7: Vindrose for vintermånedene desember til april, for stasjonen Oppdal - Sæter. Figuren er fra
www.eklima.no.
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Lignende analyser, men med fokus på nedbør som kommer i form av regn, er gjort som grunnlag for
vurdering av jord- og flomskredfare.
Studier utført i Norge (Sandersen m.fl., 1996) indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved
døgnnedbør på min. 8 % av gjennomsnittlig årlig nedbør. I det vurderte området betyr det døgnnedbør på
54 – 65 mm. En ekstremverdianalyse lik den ovenfor presentert for snøfall, men utført for nedbør som
kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for en døgnnedbør på 54 – 65 mm i
vurderingsområdet er på mellom 10 og 50 år.
Sannsynligheten for at en nedbørmengde potensielt i stand til å utløse løsmasseskred forekommer, er ikke
er det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av mange flere forhold
enn nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst. Dette er vurdert og beskrevet for
hvert område i Kapittel 4.

2.3.2 Fremtidig klima
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.
Ifølge Norsk Klimaservicesenter (2016), Klimaprofil Sør-Trøndelag, beregnes det at årstemperaturen i
den sørlige delen av Trøndelag vil øke med ca. 4°C innen 2100, og mest i indre strøk. Årsnedbøren vil
øke med 20 %. Mens temperaturen vil øke mest vinterstid, ventes nedbøren å øke mest sommer og høst.
Sitert fra Norsk Klimaservicesenter (2016):
«Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle
årstider. Nedbørintensiteten for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med ca.20 %. For varigheter
kortere enn ett døgn, er det indikasjoner på større økning enn for døgnnedbør».
«Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten av århundret. Etter dette
forventes det at økt temperatur etter hvert vil føre til mindre snømengder også i disse områdene».
«Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på et snødekket underlag. Dette kan på kort
sikt føre til økt skredfare, men ikke på de store, sjeldne snøskredene som omfattes av
aktsomhetskartene. På lengre sikt vil snømengdene bli så redusert at faren for snøskred vil avta».
«Det er særlig grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord- flom- og sørpeskred fordi disse
skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige».
Med dagens metodikk for skredfarekartleggingen, er det 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 effekten av, men som
vurderes skjønnsmessig når en kartlegger skredfare.

16

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

3. Metodikk for fastsettelse av faresoner
for dette oppdraget
Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av skredfaglig skjønn og
erfaring. Den skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som underbygger bruk
og forståelse av data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og annen historikk, vurderinger og
modelleringer, fram til fastsetting av faresoner. Metodikken vi har anvendt for å komme frem til
faresonene er kort omtalt nedenfor.

3.1 Skredhistorikk
Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene og
de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en
skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også
gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. Et utvalg av historiske skredhendelser er
samlet i en nasjonal skreddatabase (NVE Atlas) og vises på www.atlas.nve.no. Opplysningene registrert i
skreddatabasen oppsummerer blant annet mye av det som var å finne i lokale skriftlige kilder, for
eksempel kirkebøker. Skreddatabasen kan ikke oppfattes som en komplett historikk av hendelser i et
område, og plassering av hendelsene i databasen, samt registrert skredtype oppfatter vi som veiledende
mer enn absolutt.
I tillegg til informasjon fra NVE Atlas, har vi forsøkt å innhente mest mulig informasjon ved å intervjue
lokalkjente samtidig med gjennomføring av befaring.

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart
En digital høydemodell, eller terrengmodell, er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget som
gir informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet.
Terrengmodellene som er benyttet for skredfarekartlegging i Oppdal kommune, er laget basert på
punktskyer fra LiDAR-skanning til den nasjonale høydemodellen. Skanningen er utført i oktober 2016
med en punkttetthet på 2 punkter per kvadratkilometer (prosjektnavn NDH Oppdal 2pkt, og NDH
Trollheimen 2pkt). Dataene er lastet ned fra hoydedata.no Bakkepunkter er filtrert ut fra punktskyene,
og terrengmodellene er generert med oppløsning på 1x1m. Manglende verdier er interpolert inn i
modellen og laveste høydeverdi er valgt for piksler med flere verdier.
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra
høyoppløsnings DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner,
løsneområder, skredavsetninger osv. Det er laget skyggekart med innstråling fra minst fire ulike retninger.
Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser terrenghelningen for hvert punkt i datasettet.
Terrenghelningen er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder for skred. Helningskartet
for hvert kartleggingsområde vises i vedlegg B og er delt inn i følgende klasser:
25° til 30°: mulige løsneområder for jordskred
30° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred
45° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang
60° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang
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3.3 Topografi, vegetasjon og klimaforhold
Topografien er et av de aller viktigste elementene som avgjør en fjellsides skredpotensial. Blant de
topografiske forholdene som er viktige for skredpotensialet, i tillegg til terrenghelningen, er
terrengformen og terrengruheten.
Terrengformen beskrives av kurvaturen eller krummingen i terrengoverflaten, både parallelt med og på
tvers av høydekurvene. Snø, overflatevann og grunnvann har alle mer tendens til å akkumuleres eller
konsentreres i konkave, dvs. gryteformede, terrengpartier enn på konvekse former som rygger. I konkave
terrengpartier er det derfor ofte større sannsynlighet for utløsning av snøskred, jordskred og flomskred
enn på ryggformasjoner. Ved kildeområder for steinsprang, kan derimot konvekse fjellknauser gi like
mye (eller mer) utfall av blokker som mer konkave deler av en skrent, eller potensial for utfall av større
volum. For samtlige typer skred, i varierende grad, vil ofte konkave terrengformer som raviner og
nedskjærte bekkeløp styre bevegelsen i fjellsiden og utløpet.
Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning. Dette har
spesielt stor betydning for snøskred, der bruddforplantning over store arealer krever relativt
gjennomgående lagdeling i snødekket: Mye større snømengder er nemlig nødvendig for å tildekke terreng
med stor ruhet enn for å tildekke glattere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er på
den andre siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang. Både terrengkrumming
og ruhet vurderes skjønnsmessig ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings terrengmodell,
ved hjelp av skyggekart, samt ved feltobservasjoner.
Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering. Effekten av skogen er i denne rapporten vurdert
ut fra befaringsobservasjoner og flybildestudie, i henhold til NGIs rapport «Skog og skred – Forslag til
kriterier for vernskog mot skred» (NGI, 2013), samt NVEs «Oppsummeringsrapport for skog og
skredprosjektet» (NVE, 2015).

3.4 Feltkartlegging
Rett etter tildeling av oppdraget ble kunngjort, foretok Skred AS, ved Andrea Taurisano, en første
befaring til kartleggingsområdet Skarvatnet (24. februar 2018). Det ble senere utført en ny befaring til 7
av de 11 kartleggingsområdene for å dokumentere vegetasjon og snøakkumulasjonsmønsteret i fjellsidene
under fortsatt vinterlige forhold (4. april 2018). Hovedparten av feltarbeidet, med befaringer i alle
kartleggingsområder, ble så gjennomført av Andrea Taurisano, Kalle Kronholm og Sondre Lunde, Skred
AS, i perioden 4.-7. juni 2018.
Befaringene ble gjennomført ved bruk av bil, drone og til fots. Det var klart vintervær med sol og
snødekket mark under de to vinterbefaringene, og for det meste fint men kjølig sommervær med god sikt
under feltarbeidet utført i juni.
Mye av fokuset under feltbefaringene var på å kartlegge løsneområder og skredbaner for de ulike typer
skred. En første identifisering av potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på helningskart
med 1 m oppløsning med inndeling i helningsklassene vist i avsnitt 3.2. Under feltbefaringene ble de
potensielle løsneområdene definert på bakgrunn av terrenghelning, vurdert i lys av andre lokale forhold,
spesielt terrengform og vegetasjon. Den samlede vurderingen førte til at noen potensielle løsneområder
ble avkreftet og fjernet fra kartet, mens andre ble bekreftet og nærmere avgrenset.
For snøskred ble de fleste potensielle løsneområdene vurdert å ha et reelt skredpotensial, med mindre
skogen stod tett nok til å forebygge snøskredutløsning iht. anbefalingene gitt i rapportene nevnt i avsnitt
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3.3 (NGI, 2013 og NVE, 2015). Tett bjørkeskog ble vurdert å kunne forhindre snøskred av betydning for
skredfarekartleggingen, selv om mindre, skiløperutløste snøskred i bjørkeskog kan inntreffe. Åpne felter
opptil 50 m lange (i fallretningen) i 30° graders terreng, opptil 40 m lange ved helning på 35-40° og opptil
30 m lange ved helning 40-45°, er ikke vurdert som reelle løsneområder for snøskred. I de 7
kartleggingsområdene som også er befart under vinterlige forhold, er dronebildene tatt med snødekt
bakke brukt for best mulig definisjon av løsneområdene, ettersom den faktiske skogtettheten og høyden
av plantene over snødekket terreng er lettere å vurdere enn ved observasjoner gjort om sommeren.
For jordskred er løsneområdene i første omgang definert som alle løsmasseskråninger brattere enn 25°.
For de ulike potensielle løsneområdene er i tillegg sannsynligheten for skredutløsning vurdert. Denne
sannsynlighetsvurderingen ble basert på:
- terrengformen (mindre sannsynlighet på ryggformasjoner enn i konkave eller åpne skråninger);
- vegetasjon (mindre sannsynlighet i tett skog enn i bart terreng);
- hydrologiske forhold (mindre sannsynlighet ved veldig begrenset nedslagsfelt og liten
vanntilgang);
- eventuelle forhold som endrer naturlig vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger);
- informasjon om, samt tegn på tidligere skred (mindre sannsynlighet ved manglende tidligere
skredaktivitet i fjellsiden)
Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i mange tilfeller til at terrengpartier brattere enn 25° med
løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred. Dårlig håndtering av overvann,
etablering av skogsveger og andre terrenginngrep som måtte skje i etterkant av våre vurderinger, kan
imidlertid føre til økt sannsynlighet for utløsning av jordskred.
Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, eks.
raviner og nedskjærte bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller betydelig
potensial for erosjon langs løpet. Dersom nedslagsfeltet for ravinen eller bekkeløpet ikke er vurdert i
stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialer, eller nedslagsfeltet og den potensielle
vannføringen er store, men bekken renner på fjell, vurderes det ikke å være potensial for
flomskredhendelser. Ved noen av disse bekkene er det altså kun vurdert å være en flomproblemstilling,
spesielt hvis avsetningene nederst i løpet er tolket å være en ren flomvifte, og ikke en skredvifte.
Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, for eksempel nesten flate myrområder, høyfjellsplatåer,
vatn som drenerer ut i bratte bekker, bratte kløfter og gjel i høye fjellskrenter. En sørpeskredhendelse kan
også starte som annen skredtype, f.eks. som et våtsnøskred eller en flom i høytliggende bekk, og vil ofte
gå over til andre prosesser, eks. flomskred. Dersom alle terrengpartier der dette er teoretisk mulig,
kartlegges som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert teoretisk løsneområde, vil en
ofte få et farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk eller kvartærgeologi, og der sørpeskred
mange steder blir dimensjonerende prosess. Konsekvensen er uforholdsmessig stor utrygghetsfølelse i
befolkningen, båndlegging av arealer og behov for sikringstiltak. Vi har derfor lagt vekt på tidligere
historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, samt terrengformer som både kan akkumulere
betydelige mengder snø og gjør det mulig for snøen å bli vannmettet uten at vann finner en naturlig
avrenning nedover i fjellsiden. De fleste av de resulterende skredbanene er også aktuelle skredbaner for
flomskred, selv om punktet (og tidspunktet) der de to skredtypene har størst sannsynlighet for å løsne, kan
være forskjellige. Der både sørpeskred og flomskred er vurdert som mulige, er det kun utført dynamisk
modellering av sørpeskredutløpet, fordi friksjonsparameterne som beskriver sørpeskred, gir et beregnet
utløp som også dekker det mulige utløpet av flomskred.
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Løsneområder for steinsprang er i første omgang definert som alle naturlige fjellskrenter brattere enn 45°.
Små skrenter under ca. 5 m høyde blir ikke kartlagt som løsneområder med mindre de ligger innenfor
eller så nære ovenfor kartleggingsområdet at utløp derfra kan komme inn i det vurderte området. Utover
det er altså alle skrenter over 45° tatt med som potensielle kildeområder i det senere modelleringsarbeidet.
Ved befaringsobservasjoner og dronebildeanalyse ble det imidlertid gjort en kvalitativ vurdering av
steinsprangpotensialet i de ulike kildene: Noen skrenter har for eksempel kraftig oppsprukket berg og
mange avløste partier, mens andre virker mye mer kompakte. Dette gjenspeiles generelt i omfanget av
steinsprangavsetningene i foten av skrenten. Størrelsen av kartleggingsområdene ville imidlertid gjort det
umulig å kalibrere dynamiske modeller for hvert enkelt løsneområde og scenario, slik det ville gjøres
dersom det skulle prosjekteres sikringstiltak for en bestemt skredbane.
Derfor, for samtlige skrenter er det utført modellering av to eller tre typiske scenarioer (blokker på 1-2
m3, på 5-10 m3 og på 50 m3) uavhengig av egenskapene i det enkelte kildeområdet. Det er i neste steg,
dvs. i forbindelse med tolking og vektlegging av resultatene frem til tegning av faresonene, at den
kvalitative vurderingen av de enkelte skrentene og avsetningene gjort i felt, ble lagt stor vekt på. Dette
førte til ulik vekting av modelleringsresultater, skredhistorikk og registrerte avsetninger og forklarer også
hvorfor det stedvis er relativt stort avvik mellom modellert skredutløp og faresoner.
Felles i feltkartlegging av alle skredtyper og samtlige kartleggingsområder er omfattende bruk av droner,
til langt mer enn oversiktsfotografering av områdene. Direkte observasjon og bilder fra drone ble benyttet
for nærmere vurdering av oppsprekkingsgrad og skredpotensialet i mange skrenter (eks. Figur 6 i Vedlegg
2A og Figur 5 i Vedlegg 7A). Ved bekker som kunne fungere som flomskred- eller sørpeskredløp, har
droneobservasjoner gjort det mulig å vurdere avgjørende forhold som nedslagsfelt, topografi og aktiv
erosjon (Figur 2 og 10 i Vedlegg 9A, Figur 8 i Vedlegg 2A), eller få et bedre inntrykk av bekkeløpet
ovenfor og gjennom bebyggelse (Figur 13 i Vedlegg 11A, Figur 6 i Vedlegg 8A). Sist men ikke minst er
vertikale eller nær-vertikale dronebilder benyttet for kartlegging av skredavsetninger som vifter og steinur
(eks. Figur 7 i Vedlegg 7A, Figur 5 i Vedlegg 10A), samt kartlegging av skredskadet skog / utløp av
nylige skred (eks. Figur 5 og 6 i Vedlegg 3A og 4A, Figur 8 i Vedlegg 8A, Figur 10 i Vedlegg 10A).

3.5 Registreringskart
Registreringskartet er resultatet av omfattende forarbeid med identifisering av løsneområder, skredbaner
og skredavsetninger gjort på bakgrunn av helningskart, skyggekart og flybilder, samt feltregistreringer.
Under befaringen er fokuset på registrering av terrengformer og elementer av betydning for
skredfarevurderingen, derunder tegn på utglidninger, flomskred og nylig steinsprangaktivitet, både som
sår i løsneområder og som avsetninger nederst i fjellsidene. Der relevant, er også kartfestbare
opplysninger fra lokalkjente ført i kart. Registreringskartene (vedlegg C for hvert område) er utarbeidet
iht. NVEs kartmal og symbologi.

3.6 Modellering
Resultater av skredmodellering utført med ulike beregningsverktøy kan brukes til å etterprøve og
underbygge vurderinger av forventet skredutløp basert på andre kilder som skredhistorikk,
feltobservasjoner og skjønn.
Modellresultatene, eks. maksimalt utløp, flytehøyde, skredhastighet og trykk, er alltid sterkt avhengig av
de valgte inngangsparameterne. Utfordringen ligger generelt i den store usikkerheten rundt avgrensning
av løsneområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserbare volumer og
materialegenskaper.
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Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser krever derfor ikke bare at det finnes
historiske hendelser i nærliggende og sammenlignbare områder, men også at relativt detaljert informasjon
om de hendelsene er tilgjengelig. Dette foreligger meget sjeldent. Best mulig kalibrering er likevel forsøkt
der noe informasjon forelå, eks. for sørpeskred ved Landlaupet (
Figur 8).

Xi = 3000 m/s2
Mu = 0,05

Xi = 2000 m/s2
Mu = 0,05

Xi = 2000 m/s2
Mu = 0,10

Figur 8: Kalibrering av modellen RAMMS for sørpeskred, Landlaupet. Den stiplede blå linja viser
omtrentlig avgrensning av skredet som gikk 10.5.2018, registrert ved GPS og dronebildeanalyse. Estimert
volum var på ca. 100.000 m3, i modellen utløst fra området vist med grønn polygon.
Friksjonsparameterne benyttet i hver modellkjøring er angitt i figurene.
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Selv i de få tilfellene der det er mulig å etterregne kjente skred, som ved Landlaupet (Figur 8), er det
umulig å vite gjentaksintervallet for skredet som modellen kan kalibreres opp mot. I tilfellet illustrert i
figuren ovenfor, vurderer vi ikke skredet av mai 2018 å være et 1000 års skred, men kanskje en 100 års
hendelse. Parameterne som gir best «match» mellom observert og modellert utløp (nederst i Figur 8) kan
da ikke brukes for modellering av 1000 års eller 5000 års scenarioer. For dette har vi derfor valgt å bruke
mer konservative parametersett (øvre del av Figur 8), selv om disse kan gi inntrykk av å være «for
konservative» i forhold til skredhistorikk.
Lignende kalibrering er forsøkt for snøskredmodellering, med utgangspunkt i 2018 hendelsen ved
Grønlia, Skarvatnet (avsnitt 4.11). Utfordringene og usikkerheten er i grunn de samme som beskrevet
ovenfor.
Modellverktøy er med andre ord først og fremst benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre
definere hvordan skredmasser ville bevege seg i fjellsidene, men uten å legge for stor vekt på
modelleringsresultatene når det gjelder å vurdere det maksimale utløpet for skred med årlig sannsynlighet
på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Dette til tross for at vi har forsøkt å definere scenarioer som skjønnsmessig
kan tenkes å svare til ulike faresoner, og at det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i
de ulike parametersettene. Faresonene er som regel ikke basert på en spesifikk modellberegning, men
tegnet ut fra en samlet vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring.
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. De benyttede modellene og deres oppsett er beskrevet
nedenfor.

3.6.1 Beregninger med Rockyfor3d for steinsprang
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig utbredelse av
steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er som følger:
-

-

Definere scenarioer for hendelser med ulike årlige sannsynligheter, inklusive fastsettelse av
følgende parametere:
o Kildeområde.
o Størrelse på steinsprangblokker. Typiske verdier som vi har benyttet, er på 1-2 m3 for 100
års hendelser, 5 m3 for 1000 års hendelse og 10-50 m3 for 5000 års hendelser. Dette
valget var i liten grad avhengig av størrelse og oppsprekkingsgrad kvalitativt vurdert for
de ulike kildene. De lokale forholdene i skrenten og eventuelle avsetningene er derimot
tatt i betraktning i en senere fase, dvs. ved tolkning av modelleringsresultater opp mot
andre elementer, fram til tegning av faresonene.
Vurdering av resultater mot registrerte avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.

Generelle innstillinger er som følger:
- Det er simulert 50 utfallende blokker per celle i kildeområdene.
- Det er anvendt en startfallhøyde på 5 m.
- Det er ikke tatt høyde for skog.
- Tetthet = 2700 kg/m3.
- Blokkform = rektangulær.
- Det er benyttet automatisk valgte, gjennomsnittlige verdier for bakkens ruhet og energidemping
(«Rapid automatic simulation»).
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3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen mfl., 2010), versjon
1.7.20, modulen for snøskred. Verdiene for friksjonsparameterne µ og ξ er definert som anbefalt i
programmet, med unntak av at øvre høydenivå er redusert fra 1500 moh. til 1000 moh., og nedre
høydenivå fra 1000 moh. til 500 moh. Av mangel på nasjonale retningslinjer, er de anvendte
innstillingene satt basert på skjønn.
Utløsningsområder er definert fra beregnet terrengform og -helning i terrengmodell, historisk
informasjon, og vurdering i felt av blant annet vegetasjon og terrengform. Bruddhøyder er vurdert fra
klimaanalysen samt lokale forhold, og er typisk variert mellom 1 m og 2 m. Disse bruddkanthøydene er
beregnet med utgangspunkt i 3 døgns snøfall med 1000 års gjentaksintervall. Verdien beregnet ved den
mest representative stasjonen Ångardsvatnet (1,35 m) er økt med 50 cm for løsneområdene med størst
potensiale for snøakkumulasjon (dvs. i le for fremherskende vindretning, med konkav form og/eller
høyere liggende). Samme verdi er redusert med 30% for løsneområdene med minst
akkumulasjonspotensiale (de i konvekst terreng og/eller i lo for fremherskende vindretning og med
begrenset mulighet for vindpålagring). For løsneområder med gjennomsnittlige terrengform og
eksposisjon er den beregnede 3-døgns snøfall brukt uten justeringer, dvs. brudkant på 1,35 m.
Bruddkanthøyden anvendt for hvert løsneområde er vist i figurene med modellresultater (Vedlegg D).
Med disse bruddkanthøydene som utgangspunkt, for definisjonen av friksjonsparameterne, har vi kjørt
beregninger med friksjonsparametere tilsvarende skred av størrelse «medium» til «large».
Det er ikke utført beregninger for skredvind.

3.6.3 Beregninger med RAMMS for jord-/flomskred og sørpeskred
Modellering av mulig skredutbredelse av løsmasseskred og sørpeskred er gjort med RAMMS Debris
Flow (Christen mfl., 2012), versjon 1.7.20. Utløsningsområdene er definert på to måter:
-

Utløsningsområder i eller ovenfor forsenkninger der flomskred eller sørpeskred mest sannsynlig
vil løses ut. Resultatene er brukt til å vurdere mulighet for utbredelse av flomskred og
sørpeskred. Ved tegning av disse løsneområdene er det også tatt hensyn til modell-tekniske
behov, f.eks. behovet for at løsneområdene skal ligge i bratte deler av bekker eller søkk, selv om
erfaringer viser at flomskred og spesielt sørpeskred ofte starter i relativt slakt terreng (10 - 25°).
For å unngå overlapp i baner der både sørpeskred og flomskred er mulige, er det kun tegnet
løsneområder for sørpeskred. Modellen er i disse tilfellene kjørt med parametere kalibrert for
sørpeskred, som erfaringsmessig har lenger utløp enn flomskred. I bekker og søkk der kun
flomskred er vurdert å være mulig, er det tegnet løsneområder for jordskred / flomskred, og
modellen er kjørt med parametere kalibrert for flomskred.

-

De fleste utløsningsområdene som ikke er definert i etablerte søkk eller bekkeløp, men i åpne
skråninger, er tegnet i områder der det er kartlagt morene, løsmassetypen de fleste jordskred i
Norge oppstår i. Flere løsneområder er også tegnet der terrenganalysen (dronebilder, flyfoto,
skyggekart) viste tegn på tidligere utglidninger.

For begge typer beregninger er innstillingen «block» brukt, siden hydrografen for de modellerte
skredhendelsene ikke er kjent, og vil variere. Anvendte friksjonsparametere er vist i tabell 1.
For modellering av sørpeskredutløp finnes det per i dag ikke spesifikke verktøy. RAMMS-modulen for
flomskred kan i utgangspunktet også anvendes til sørpeskredmodellering, med tilpassing av
friksjonsparameterne. Det er imidlertid ikke gjort nok forskning rundt det, og en bør da selv prøve ut ulike
kombinasjoner av friksjonsparametere for å da velge en for modellering av dimensjonerende sørpeskred.
Vi har forsøkt å kalibrere modellen som beskrevet i avsnitt 3.6 og vist i Figur 8. Deretter benyttet vi
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parametersett som våre erfaringer, inkludert kalibreringsforsøkene, tilsier gir resultater som best
representerer store, sjeldne skred. Valgte parametere for flomskred- og sørpeskredmodellering er angitt i
tabellen nedenfor.
Tabell 1: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred og sørpeskred.
Skredtype

Oppløsning i
terrengmodell
Flomskred 2 m
Sørpeskred 2 m

Friksjonsparameter ξ

Friksjonsparameter µ

100 m/s2
2000-3000 m/s2

0,15
0,05

Høyde
blokk
1-2m
1-2m

3.6.4 Beregninger med Alfa-Beta metoden for snøskred og
steinsprang
Den statistiske-empiriske Alfa-Beta metoden (Lied og Bakkehøi, 1980) gir en alternativ tilnærming til
utfordringen med å anslå det maksimale forventbare utløpet for et skred. Metoden er forskjellig fra de
dynamiske modellene nevnt ovenfor i det den ikke er basert på en forenklet modellering av de fysiske
prosessene involvert i skredbevegelsen. Metoden gir derimot et estimat av skredutløpet langs en bestemt
bane (et profil tegnet i terrenget) basert på enkle regresjonsligninger bygd rundt topografiske /
geometriske forhold målt på et antall reelle skredhendelser.
Bruk av Alfa-Beta metoden krever at skredbanen har et profil som gradvis flater ut i sin nedre del og kan
ikke brukes ved «terrasserte» terrengprofiler. Derfor er metoden kun brukt for noen utvalgte, egnede
skredbaner. Resultatet av modellering med Alfa-Beta metoden er kun brukt som en ytterligere indikasjon
på det forventbare maksimale utløp i ulike skredbaner, i tillegg til dynamisk modellering og ofte med noe
mindre vekt i totalvurderingen enn på resultater av den.

3.6.5 Tolkning av modellresultater
Det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er
derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet vurdering av
observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring.

3.7 Fastsetting av faresoner
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede
sannsynlighet for alle typer skred.
Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede
skredutløp, har vært i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vektlegging av ulike datasett
og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig
tilpasset til de ulike skredbanene.
I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagt område vil det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger
til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skredtype innenfor områdene. Hvis flere
skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av faresonene vil dette omtales.
Der faresonene er dimensjonert a snøskred, og «skredvinden» er vurdert å være en aktuell
problemstilling, er denne tatt i betraktning i selve faresonene.
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4. Delområder
4.1 Område 1 – Oppdal
Det 3,5 km lange kartleggingsområdet omfatter eldre og nyere boliger og fritidsboliger nord for Oppdal
sentrum, omtrent fra Sæter i vest til Gorsetgrenda i øst (Figur 9 og Figur 10). Det er alpinanlegg med
nedfartsløyper og heiser i deler av området. Flere oversikts- og detaljbilder er presentert i Vedlegg 1A.

Sæter

Gorsetgrenda

Figur 9: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nordvest.

Figur 10: Oversiktskart over kartleggingsområde 1 – Oppdal.
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4.1.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs sørsiden av Skjørstadhovden (1125 moh.). Fjellet har noen fortopper som
ligger mer direkte ovenfor kartleggingsområdet. Disse fortoppene er på 988 moh. ovenfor den vestlige
delen og på 1055 moh. ovenfor den midtre og østlige delen av området.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016 (se avsnitt 3.2). Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist
i Vedlegg 1B.
Dette kartet viser at fjellsiden, fra ca. 750 moh. i vest og allerede fra 650 moh. i midtre del av området, er
karakterisert av terrenghelning over 25 - 30°. Dette bratte partiet fortsetter, avbrutt av få slakere avsatser,
opptil ca. 1000 moh. Helt i øst er fjellsiden slakere, og helninger over 25 - 30° forekommer bare i et
sammenhengende parti på ca. 850 – 900 moh., samt noen veldig små lokale partier. Mellom ca. 1000
moh. og toppen av Skjørstadhovden (1125 moh.) er terrenget generelt slakere, men der også er det mange
små partier over 30°. I nesten alle deler av fjellsiden der terrenget er over 30°, er det lokale fjellskrenter
mellom 45° og vertikalt (Figur 4, Figur 5 og Figur 6 i Vedlegg 1A).
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har i grove trekk en konveks form, ettersom den ligger der to
daler møtes. På mindre skala er det både markert konvekse partier, ofte preget av lokale bratte
fjellskrenter, og store konkave partier som Trolløyet rett under fjelltoppen og flere lenger øst i området,
der bekker renner ned mot Gorset.
Den største bekken av relevans for våre vurderinger er Buabekken, helt i øst. Det finnes flere mindre
bekker i den østlige delen av fjellsiden, som er generelt mer konkav og drenerer større høyfjellsområder
enn de mange smeltevannbekkene i den midtre og vestlige delen av området gjør.
Fjellsiden er dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 850 moh., med unntak av noen bare områder der
skiløyper og heistraseer er anlagt. Den nedre skoggrensen ligger på ca. 620 moh. i øst, der det er mer
bebyggelse, og på ca. 730 moh. i vest, der det i større grad drives med jordbruk. Sammenligning av
tilgjengelige flyfoto fra perioden 1958 - 2014 viser en svak fortetting av skogen, med unntak av områder
avskoget ifb. etablering av skianlegg. Den øvre skoggrensen synes ikke å ha endret seg vesentlig i den
samme perioden.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 (Figur 2) og består i all hovedsak av
vulkanske bergarter, samt grønn tuffitt og grønn fyllitt. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart (Figur 3), er
fjellsiden dekket av tykk morene opptil ca. kote 700 – 725 og tynn morene lenger opp. Mot toppen er det
stedvis bart fjell.

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Dette området har i de siste 20 årene vært omfattet av stor bolig- og hytteutbygging, og det er trolig gjort
lokale skredfarevurderinger av ulike konsulenter. Vi har ikke hatt tilgang til slike rapporter. Vi har
imidlertid hatt tilgang til en NGI-rapport av 2009 (rapport nr. 20091488), som omfatter
skredfarekartlegging i flere deler av kommunen, inkludert hele dette kartleggingsområdet. Skred AS har
også utført noen skredfarevurderinger i og rett utenfor dette området (Skred AS rapporter nr. 16078-01,
17053-01, 17182-01, 18119-01, 18145-01, 18218-01).
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Det kartlagte området ligger delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor potensiell
skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.1.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser to skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante
hendelser rett utenfor. Om de to relevante skredhendelsene (Vedlegg 1C) kan en lese i databasen:
-

Jord-/steinskred, Grøset, ca. 1500.
«Oppdal. Grøset. Dette gjeld område ved Slepphaugen og Grøset, mellom Bjørkom og Gorset, rett
nordaust for Oppdal sentrum. Ei segn fortel om eit stort stein/jordskred før år 1600 som gjekk over ein
gard eller skysstasjon, og bokstaveleg talt grov alt ned. Dette er granska og det er funne stein, skog og jord
på ei myrflate der. Der er også funne ei gammal vassbrye i området, i myra omkring noko trevirke, samt
ein plankestump, flate steinar å gå på, kolrestar. Alt dette tyder på at eit jord/steinras har faktisk gått over
den gamle staden Grøset, men det er ukjent om der var omkomne. Breidda på skredet har vore frå Gorset
øvre til midtvegs mellom Gorset og Bjerke. Dette ser ut til å ha gått frå toppen av Skjørstadhovden og
nesten ned til garden Vollen».

-

Steinsprang, Vollen, 15.1.1909
«Oppdal. På Volla (Vollen) i Oppdal. Den 15. januar 1909 kl. 1800 losna ein stor stein på minst 5-6 m3
(og kanskje nokre mindre steinar) ned frå øvste fjellet og kom rett mot huset på Vollen, gjekk gjennom
taket, knuste stova, kammerset og gangen til flisved, så vidare mot fjøset og drap to kyr. Ho som akkurat
sat og mjølka kom uskadd frå det. Også folka i huset overlevde, men var dekte av ruinane. Folk kom til og
berga ut alle etter 4 timar, to av dei med skadar. Steinen vart liggjande i gjødselkjellaren. Gardshusa låg
den gong noko oppe i lia, men vart etter dette flytta til andre sida av riksvegen. Både bustadhus og fjøset
vart så godt som totalskadde. Ein har ikkje kjent seg trua av steinsprang etter dette».

Tross noen intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi ikke mottatt opplysninger om andre
skredhendelser i dette kartleggingsområdet, bortsett fra noen snøskred i forbindelse med skikjøring i
fjellområder lenger nord og nordvest (også markert i NVE Atlas).

4.1.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen i dette
området.

4.1.5 Modeller og oppsett
I dette kartleggingsområdet er jordskred den eneste skredtypen som har liten betydning for faresonene.
Modellering er derfor utført for snøskred, sørpeskred og steinsprang. Et utvalg av beregningsresultater er
vist i vedlegg 1D.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Alle løsneområder i det
aktuelle området er vendt mot sør til sørøst (bortsett fra et par som vender mot sørvest). Det er derfor
forutsatt bruddkanthøyder på 1,35 og 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I deler av
fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er derfor tatt i
betraktning ved modellering i dette området.
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RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder høyt oppe i
Buabekken og en mindre bekk like lenger vest. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.1.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i
Figur 11, samt mer detaljert i vedlegg 1E.
Dimensjonerende skredtype i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, med sørpeskred ved Bua
og steinsprang ved Kalvhåggån. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 og
1/1000 inn i det vurderte området. Det er 6 fritidshus, samt et skianlegg med heis og nedfartsløyper,
innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er
oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 11: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 1 - Oppdal.

28

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

4.1.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de mange bratte og oppsprukne skrentene i fjellsiden vurderes som sannsynlig
med få år gjentaksintervall. Terrenget flater imidlertid ut betraktelig under skrentene, og det er langt til
eksisterende bebyggelse. Dette, samt mer aktuelle skredtyper med lenger utløp i fjellsiden, gjør at
steinsprang i dette kartleggingsområdet ikke er en dimensjonerende skredtype. Eneste unntak er
Kalvhåggån, som ligger i mulig utløp for steinblokker fra en relativt liten men svært bratt skrent langs
anleggsvegen, ca. 750 moh. (Figur 6 i Vedlegg 1A). Dette bekreftes av resultater av modellering utført
med Rockyfor3D og med den empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 1D). Vi mener at stein- og
jordskredet som i 1500-tallet skal ha gått ned i retning mot Grøset og Vollen, samt steinblokken som i
1909 traff bygg på Vollen, mest sannsynlig løsnet et sted i denne skrenten eller litt lenger øst. Utløsning
fra toppen av Skjørstadhovden slik nevnt i skreddatabasen virker veldig lite sannsynlig, siden det er en
fortopp mellom hovedtoppen og dalen. Videre mener vi at punktene som i databasen representerer de to
jord- og steinskredene i dette området, må ligge for langt ned i fjellsiden, da vi ikke klarer å få til et slikt
utløp ved modellering, med mindre vi forutsetter helt andre typer skred, dvs. fjellskred eller vannstyrte
skred som flomskred og sørpeskred. Det må også påpekes at gården Vollan tidligere lå den gangen opp i
lia ovenfor den gamle riksvegen, dvs. mye nærmere kildeområder for steinsprang enn i dag. Derfor har
ikke de to hendelsene hatt stor vekt på faresonene i området ovenfor dagens Vollen.
Morenemassene som dekker fjellsiden, er for øvrig svært steinholdige (Figur 7 i Vedlegg 1A). Dette vises
spesielt i vest ovenfor Bjørndalen og litt lenger øst ovenfor Øver-Gorset. Blokkrik morene i slike områder
gjør det i noen tilfeller veldig vanskelig å skille moreneblokker fra mulige, gamle steinsprangblokker. Der
det i over 100 år er blitt drevet med jordbruk, spesielt i vest, er mye steinmaterialet fjernet fra åkerne.
Dette gir en ytterlig utfordring med innhenting og tolkning av elementer som kan hjelpe å tegne
faresonene.
Basert på terrengforholdene og modelleringsresultater, med større vekt på resultater som forutsetter 20 m3
blokker, er vår vurdering at den årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte
området, stedvis er høyere enn 1/1000 (
Figur 11).

4.1.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i nesten hele dette kartleggingsområdet.
Det til tross for at det ikke er historikk for store snøskred ned mot bebyggelsen. Klimaanalyse og
terrengobservasjoner tilsier at mange terrengpartier ovenfor skoggrensen kan gi snøskred i stand til å
bevege seg relativt langt ned fjellsiden, spesielt under NV-vind. Videre indikerer modelleringsresultater at
utløp inn i kartleggingsområdet er mulig, selv når dagens skog er tatt i betraktning (Vedlegg 1D og
Vedlegg 1F). Vi mener altså at skredutløp som kan berøre den øvre delen av kartleggingsområdet er
mulig for scenarioer med ca. 1000 års gjentaksintervall.
Når det gjelder effekten av alpinanlegget på snøskredfaren, i bratte terrengpartier avskoget ifb. etablering
av skiløyper og heistraseer, mener vi at regelmessig drift av traseene gjør utløsning av snøskred lite
sannsynlig så lenge man vurderer scenarioer opptil 100 – 200 år. Ved værforhold som nærmer seg de som
definerer 1000 og 5000 års hendelser, antar vi imidlertid at alpinanlegget ville ha vært stengt lenge nok til
at snøskred også kan løsne fra brattheng på nedfartsløyper og skiheiser. Dette forklarer hvorfor vi har lagt
mulige løsneområder for snøskred enkelte steder langs disse traseene.

4.1.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området, men har forekommet langs Gardåa, som renner litt lenger øst.
De topografiske forholdene øverst langs Buabekken og i mindre grad langs en mindre bekk like vest for
den, ligner på flere måter de langs Gardåa. De klimatiske forholdene og eksposisjonen er også tilnærmet
identiske.
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Vi mener derfor at disse to bekkene ligger til rette for sørpeskred, som kan inntreffe hyppig nok til å ha
betydning for faresonene (Vedlegg 1E). I resten av området er terrengforholdene mindre egnet til denne
typen skred, ettersom det ikke er like gode akkumulasjonsområder for både snø og vann, terrenget er litt
for bratt, ulendt, og/eller skogsdekket, og det er stor ruhet med bratte skrenter og steinsprangur.

4.1.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden ser vi imidlertid svært få og små spor etter tidligere utglidninger, i praksis bare 5 - 6
helt i vest, mellom 800 og 1000 moh., men de er ganske usikre. Vi ser ingen tydelige
akkumulasjonsformer etter slike skred (vifter) der fjellsiden flater ut i foten.
Vi mener altså at mindre jordskred er mulige, samt at mindre flomskred er mulige langs de to bekkene
nevnt i avsnittet ovenfor. Likevel vurderer vi at disse prosessene, når det gjelder både hyppighet og mulig
utløp og skadepotensial, er sekundære i forhold til snøskred og sørpeskred.

4.1.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker deler av fjellsiden mellom 650 og 900 moh., forebygger snøskredutløsning i mange
bratte terrengpartier som ellers kunne ha vært flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger lenger
oppe i fjellsiden. Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på snøskred ovenfra, samt steinsprang,
og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30°
hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en økning i størrelsen av
faresonen (Vedlegg 1E). Den aktuelle skogen er på den andre siden av en type som vi antar er lite aktuell
for flatehogst. Vi er også usikre på om endringen i faresonen kan bli så stor at vi vil anbefale vernskog
langs hele området. Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men anbefaler en ny vurdering av
skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder
hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen som er av betydning for
skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 1F.

4.1.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men vil trolig bli kostbart.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.1.6.7 Avvik mellom de nye faresonene og tidligere faresoner
For hele det aktuelle området har det siden 2009 foreligget et sett med faresoner for 1000 års skred (NGI,
2009). Det er for det meste relativt små forskjeller mellom faresonen for 1000 års skred presentert i denne
rapporten, og den tidligere faresonen (
Figur 12). Dette forklares i stor grad med at vi har hatt tilgang til bedre kotegrunnlag og dynamiske
modeller enn de som var i bruk for 10 år siden. I øst spriker de to faresonene mer fra hverandre, trolig
fordi vi har lagt større vekt på sørpeskred enn NGI gjorde i 2009.
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Figur 12: Faresone for 1000 års skred presentert i denne rapporten (oransje) og tidligere faresone (rød).

4.2 Område 2 – Lønset
Det ca. 7,5 km lange kartleggingsområdet strekker seg langs deler av Drivdalen og delvis i den nederste
delen av Storlidalen, 15 - 20 km vest for Oppdal sentrum (Figur 13 og Figur 14). Figur 1 til Figur 5 i
Vedlegg 2A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området.
Stedsnavnet Vinndalen helt vest i området, referer ifølge lokalkjente kun til en gård, og ikke til dalen, selv
om elva i dalbunnen heter Vinndøla. Derfor omtaler vi det som nederste del av Storlidalen og kun bruker
Vinndalen når vi omtaler gården.

Figur 13: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).
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Vinndalskamben

Figur 14: Oversiktskart over kartleggingsområde 2 – Lønset.

4.2.1 Topografi og grunnforhold
Delen av området som ligger i Storlidalen, strekker seg langs vestsiden av Vinndalskamben (1412 moh.)
og Håggåberget (1021 moh.). Resten av området ligger langs foten av østsiden av Håggåberget (1021
moh.) og Gråskarven (1050 moh.). Disse kan anses som fortopper av Elghøa (1446 moh.), som ligger like
nord for kartleggingsområdet (rett utenfor kartet i Figur 14).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016 (avsnitt 3.2). Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i
Vedlegg 2B.
I delområdet langs Storlidalen viser dette kartet at fjellsiden fra ca. 600 moh. og opptil ca. 1200 moh. i
nord og 900 moh. i sør er karakterisert av terrenghelning over 25 - 30°. Både i nord og i sør er det også
relativt mye terreng med helning mellom 45° og vertikalt. Denne fjellsiden vender mot SV, og
Lønsetbekken samt en ytterligere bekk som kommer ned litt lenger nord, ved Løkkja, er de viktigste
vassdragene. I tillegg renner Kvernbekken ned rett vest for områdets vestlige ende, like ved Vinndalen.
Mellom Storlidalen og Drivdalen, dvs. ovenfor Gravaune, Skoglund og Hol, definerer Håggåberget en
markert rygg som stryker i SSV-NNØ retning. På begge sider av ryggen er det meget bratt terreng, med
tilnærmet vertikale skrenter adskilt av mindre avsatser.
Det bratte terrengpartier, med helning 25 - 45° og noen lokale vertikale skrenter, fortsetter østover langs
hele kartleggingsområdet. Det er bare mellom Bø og Bøaletet at de bratteste fjellskrentene igjen blir store
og fremtredende i fjellsiden. Holsbekken som renner ned ved Hol, og Skrubekken som renner ned like
ved områdets østlige grense, er de to største vassdragene i denne fjellsiden, men det er flere mindre
bekker.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil ca. 850 moh., men i de øvre 100 m er den ganske glissen og
flekkvis. Spesielt langs Storlidalen er det skogløse terrengpartier som ligger enda lavere, for eksempel
mellom Løkkja og Vinndalen, der steinura strekker seg ned til ca. 650 moh. Sammenligning av
tilgjengelige flyfoto fra perioden 1958 - 2014 viser minimal fortetting av skogen, og høyden av den øvre
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skoggrensen synes ikke å ha endret seg vesentlig. Bildene fra 2014 viser et relativt ferskt steinsprang
ovenfor Løkkja og en grunn utglidning i fjellsiden ovenfor Bø, som ikke vises i bildene fram til 2009.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer vest for Lønset, med gneis og amfibolitt øst for Lønset. Ifølge NGUs kvartærgeologiske
kart, er fjellsiden langs Drivdalen i all hovedsak dekket av tynn morene, stedvis med bart fjell. Fjellsiden
langs Storlidalen synes å være kartlagt på mer litt detaljert nivå og er dekket av tykk morene opptil 600
moh., tynn morene med større bartfjellsområder videre oppover. I denne delen av fjellsiden er det også
kartlagt noen skredavsetninger, i praksis steinura som kler foten av de bratteste skrentene.

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området hatt tilgang til en RAMBØLL-rapport utarbeidet i 2013 og revidert i 2015 (rapport
nr. 6120846), som omfatter et reguleringsområde mellom Lønset og Løkkja. Vi har også hatt tilgang til en
NGI-rapport av 2016 (rapport nr. 20160379-01), som omfatter skredfarevurdering for et nytt fjøs på
Vinndalen gard, vest i kartleggingsområdet. Skred AS har i tillegg utført en skredfarevurdering for et nytt
bolighus på Nesto gård, like ved Bø (Skred AS rapport nr. 16151-01).
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.2.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser fire relevante hendelser innenfor kartleggingsområdet, og ingen rett
utenfor. Om de relevante skredhendelsene kan en lese i databasen:
- Snøskred, Bø, i 1610
«Oppdal. Bø. Aust for Lønset. Tunet på garden Nesto Bø var tidlegare plassert på nedre del av eigedommen, om
lag der tunet i Skruen ligg i dag. Garden vart mest truleg råka av eit stort snøskred tidleg på 1600-talet, noko
som førte til at husa vart flytta lenger opp i lia. Dette må helst ha skjedd før 1612, etter kjeldene å døme.
Skadeomfanget er ukjent. Det er heller ikkje kjent om det var omkomne. Garden Bø har ein lang skredhistorie».

- Snøskred, Bø, i 1767
«Oppdal. Bø, ved Lønset. Den 22. mars 1767 kom snøskred mot garden. Det blir meldt av avisa om eit
forferdeleg snø- og stormver frå den 10. mars, og skredet kom fden 22.3. ”Paa gaardene Bøe 9 Huse hvoraf de
2de vare Fæhuse, af den saakaldede Snee-Skrid ganske bleven sønderknusede.” Skade på stall og truleg også
dyr. Kanskje gjeld dette som i dag kallast Vetlstogo, og det blir fortalt at to kvinner sov i eit av dei husa som vart
tekne, men dei overlevde».

- Snøskred, Bø, i 1773
«Oppdal. Lønset. Vetlstogo, Nabogardane Nesto gnr. 173 og Vetlstogo Bø gnr. 174 vart begge råka av eit stort
snøskred i 1773. Husa låg den gongen tett samla litt vest for Bortisto Bø, på same høgde med bruket i dag.
Skredet tok to menneskeliv, ei legdkone og eit lite jentebarn på Vetlstogo. På Nesto vart også våningshus og fjøs
tekne. Det einaste husdyret som overlevde var ei kvige. Folka på Nesto klarte seg så vidt. Lia var skoglaus på
denne tida då Bøgardane hadde rydda skog der sommaren før. Bortisto Bø vart også råka av skredet som tok
husa her».

-

Snøskred, Bø, 14.2.1780
«Oppdal. Lønset. Bortisto Bø. Eit stort snøskred kom 14. februar 1780 over gardstunet til Arne Erichsen Bøe på
Lønset, og 5 hus vart knuste, 3 hestar, 20 kyr og 30 sauer vart drepne. ”Gaarden Bøe blev for nogle Aar siden
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med 2de andre borttaget af Sneskrue, saa at da hans velbygde gaard ble kun en stue hvori de daglig vare med
sine børn og tienere til behold”. To stabbur, ei kornløe, to andre stover, eit fjøs og stall vart øydelagde. Det vart
jordskade på åker og beitemark. Tunet var blitt flytta etter snøskredet i 1773, og vart også etter dette skredet
flytta. To personar omkom, dette var Ole Taraldsen Bøe og Ingebrigt Evensen Vammer. Begge ”død i
Sneeskruen”. Det blir sagt at Tarald frå Bøhaugen var på besøk på nabogarden Bortisto då skredet kom, og
såleis overlevde».

Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi opplysninger om et steinsprang som i
1970 skal ha gått ned mellom Løkkja og Vinndalen og enda et steinsprang (2 -3 steiner på flere
kubikkmeter) som for ca. 10 år siden skal ha gått ned mot (men ikke helt til) Skogstoggo, like ved
Ratgjerdet. Videre ble vi informert om steinsprang som for ca. 20 år siden skal ha gått fra østsiden av
Håggåberget og ned mellom Skogstoggo og Hol.
Når det gjelder snøskred, mottok vi opplysninger om at det flere ganger skal ha gått over Storlidalsvegen
ved kartleggingsområdets vestlige grense. Den østlige siden av skredet skal noen ganger ha stoppet ca. 10
m fra eksisterende bygg på gården. Bygg skal imidlertid ha stått her siden 1656 uten å bli skadet.
Snøskred skal også ha gått ned rett øst for Bøaletet i 1932 og 1982, og rett vest for Hol i 1832 og 1955.

4.2.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen i dette
området.

4.2.5 Modeller og oppsett
I dette kartleggingsområdet er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot nordvest til øst, om sør. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder fra 1.2 til 2
m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I deler av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha
en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er derfor tatt i betraktning ved modellering i dette
området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder i Skrubekken,
Lønsetbekken og flere andre bekker, samt noen mer åpne terrengpartier som også ble vurdert å kunne gi
sørpeskred. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. Samme programvare er også benyttet for
modellering av jord- og flomskred, med egne parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige
løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng med helning over 25 – 30° der terrenganalyser
basert på skyggekart indikerer at tidligere små utglidninger startet fra, ovenfor Vinndalen og Bø.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.2.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
15, samt mer detaljert i vedlegg 2E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred. Sørpeskred er også
dimensjonerende ved Vinndalen (Kvernbekken), Lønsetbekken, Kvammen (Holsbekken), Bø og
Skrubekken (sistnevnte sted sammen med flomskred). Steinsprang er dimensjonerende i den midtre delen
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av området, nedenfor Håggåberget. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000,
1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er ca. 14 boligbygg og 10 fritidshus innenfor faresonen
for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene
nedenfor.

Figur 15: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 2 - Lønset.

4.2.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er store kildeområder for steinsprang flere steder i kartleggingsområdet, spesielt mellom Vinndalen
og Løkkja, på begge sider av Håggåberget, samt mellom Bø og Bøaletet. Utfall av steinblokker fra de
større skrentene der ventes å skje relativt hyppig, noe som også vises av uravsetningene. Utfall fra mindre
skrenter i andre deler av området er også mulig, men med betydelig større gjentaksintervall.
Det er en del historikk for steinsprang som har passert kartleggingsområdet øvre grense, og noe av det
nærmet seg bebyggelse, eks. ved Skogstoggo. Dette er også området der resultater av modellering utført
med Rockyfor3D, med større vekt på resultater som forutsetter 20 m3 blokker, viser størst sannsynlighet
for utfall som berører bebyggelsen, noe som skyldes at kildeområdene for steinsprang ligger nært og
direkte ovenfor. I alle de større skrentene er det mer eller mindre avløste blokker med størrelse på flere
kubikkmeter, som kan gi nye utfall (eks. Figur 6 i Vedlegg 2A). De aller fleste blokkene ventes likevel å
stoppe i ura eller i slakere, skogdekket terreng mellom ura og bebyggelse, selv om det betyr godt innenfor
grensene av kartleggingsområdet. Steinsprang er med andre ord en aktuell problemstilling i store deler av
dette området.
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De fleste steder er imidlertid andre skredtyper med lenger utløp (eks. snøskred) også aktuelle. Dette gjør
at steinsprang bare vurderes å være dimensjonerende for faresonene helt sør (dvs. midt) i området,
nærmere bestemt mellom Lønset og Rattgjerdet, og stedvis ved Bøahaugen (Figur 15).

4.2.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i store deler av dette kartleggingsområdet.
Det er historikk for store snøskred langs Kvernbekken, ved områdets vestlige ende. Disse har flere ganger
gått veldig nært bebyggelsen. Det er også historikk for store snøskred ned mot Bø mellom 1610 og 1780.
Skogvekst har trolig redusert størrelsen på løsneområdene for de skredene, men flere løsneområder der og
mange andre steder (Figur 7 i Vedlegg 2A) er fortsatt aktuelle, siden de ikke er dekket med tett skog. Det
at store snøskred i dette kartleggingsområdet har gått både fra vestvendte og fra sørøstvendte
løsneområder, viser at det ikke bare er nordvestlig vind som kan gi akkumulasjon av store snømengder,
men også østlige vinder. Dette har vært en forutsetning i modelleringsarbeidet både i dette området og i
de andre vurderte områdene. Modelleringsresultater (Vedlegg 2D) tilsier at utløp inn i
kartleggingsområdet er mulig fra flere løsneområder enn de der det er snøskredhistorikk, selv når dagens
skog er tatt i betraktning (Vedlegg 2F). Vi mener altså at skredutløp som kan berøre den øvre delen av
kartleggingsområdet og en del eksisterende bebyggelse, er mulig for scenarioer med ca. 1000 års
gjentaksintervall. Også 100 års snøskred kan flere steder komme inn i øvre del av kartleggingsområdet,
men uten å nå bebyggelsen.

4.2.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området, selv om det ikke kan utelukkes at noen av skredene som skal ha
gått ned langs Kvernbekken, i vest, kan ha vært sørpeskred. I tillegg til langs Kvernbekken, vurderes de
topografiske forholdene øverst langs Skrubekken (Figur 8 i Vedlegg 2A) og Lønsetbekken (Figur 9 i
Vedlegg 2A) å ligge til rette for sørpeskred. Erfaringer fra andre steder i landet viser at sørpeskred også
kan starte i mer åpne fjellsider, dvs. uten markerte forsenkninger, gjerne i overgangssonen der slake
fjelltopper eller platåer begynner å falle brattere ned mot dalsidene. Dersom en forutsetter utløsning
overalt i slike terrengbelter, når sørpeskred i tillegg kan ha svært lagt utløp, ender man lett opp med
faresoner som ikke står i forhold til skredhistorikk, befolkningens oppfatning av skredfare, eller
ekspertskjønn. I dette kartleggingsområdet, i tillegg til flere bekkeløp, har vi derfor bare identifisert to tre plausible løsneområder for sørpeskred i åpne skråninger.
Sørpeskred fra de avmerkede løsneområdene vurderes å kunne inntreffe hyppig nok til å ha betydning for
faresonene (Vedlegg 2E). I resten av området er terrengforholdene mindre egnet til denne typen skred,
ettersom det ikke er like gode akkumulasjonsområder for både snø og vann, terrenget er litt for bratt,
ulendt, og/eller skogsdekket, eller det er stor ruhet med bratte skrenter og steinsprangur.

4.2.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I de
aktuelle fjellsidene er det flere små spor etter tidligere utglidninger, et titalls helt i vest og minst dobbelt
så mange i delområdet langs Drivdalen (Vedlegg 3C). Flyfoto i Figur 16 viser en av disse utglidningene,
ovenfor Bø. Ved de aller fleste av disse sårene ser vi ingen tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der
fjellsiden flater ut i foten. Dette er trolig fordi de mobiliserte volumene har vært veldig små og har spredt
seg langs skredbanen, som i Figur 16, mer enn konsentrert seg i foten av skråningen.
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Figur 16: Liten utglidning ovenfor Bø, synlig i flyfoto fra 2014 (høyre), men ikke fra 2009 (venstre).
Begge bilder er fra www.norgeibilder.no.
Vi mener at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse hvor akkurat de vil skje.
Mindre flomskred er også mulige langs bekkene nevnt i avsnittet ovenfor. Likevel vurderer vi at disse
prosessene, når det gjelder mulig utløpslengde og skadepotensial, er sekundære i forhold til snøskred og
sørpeskred. Bare ved Skrubekken mener vi at flomskred er med på å dimensjonere faresonene, sammen
med sørpeskred. Dette er basert på geomorfologiske elementer og på resultater av modellering utført med
RAMMS (Vedlegg 2D).

4.2.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker deler av fjellsiden opptil ca. 850 moh., forebygger snøskredutløsning i mange bratte
terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger lenger oppe i
fjellsiden. Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på snøskred ovenfra, samt steinsprang, og
reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30°
hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en økning i størrelsen av
faresonen (Vedlegg 2E). Vi er likevel usikre på om endringen i faresonen kan bli så stor at vi vil anbefale
vernskog langs hele området. Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men anbefaler en ny
vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og anbefalinger når det
gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen som er av betydning
for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 2F.

4.2.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en ønsker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men ville trolig bli
kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert
vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.3 Område 3 – Støltverråa
Det 2 km lange kartleggingsområdet ligger i nedre del av Storlidalen, ca. 20 km vest for Oppdal (Figur 17
og Figur 18). Figur 1 og Figur 2 i Vedlegg 3A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området.

Figur 17: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).

Figur 18: Oversiktskart over kartleggingsområde 3 – Støltverråa.
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4.3.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Storslættkamben (1274 moh.) i nord og Stølkamben
(1364 moh.) i sør. Mellom de to fjellene åpner seg en liten, bratt sidedal, hvorfra Støltverråa renner ned
mot Støllia hytteområdet i Storlidalen.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet i
2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen og er vist i Vedlegg 3B.
Dette kartet viser at fjellsiden fra 700 til 1250 moh. i nord, og fra 650 til 1100 moh. i sør, er karakterisert
av terrenghelning godt over 25 - 30°. Den øvre delen av dette bratte partiet inneholder også skrenter med
helning mellom 45° og vertikalt. Fjellsiden vender mot vest. Støltverråa er det viktigste vassdraget for
vannavrenningen fra fjellsiden og et forholdsvis stort høyfjellsområde lenger øst (øverst i Figur 17).
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil 900 - 950 moh., med små bare partier der det er steinur eller
spor etter steinsprang og mindre jordutglidninger. Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden
1963 - 2014 viser en viss fortetting av skogen, og den øvre skoggrensen synes kanskje å ha klatret litt
opp. Ved å sammenligne bilder i par, eks. 2008 med 2009, 2009 med 2014, osv., er det mulig å anslå
tidspunktet for noen steinspranghendelser og små utglidninger i fjellsiden, slik vist i Figur 16. Med
unntak av et steinsprang på Stølan har ikke disse nyere hendelsene hatt betydning for bebyggelse.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av øyegneis og granitt i
mesteparten av området, metasandstein og glimmerskifer i sør. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart, er
fjellsiden dekket av tykk morene opptil 700 moh., tynn morene med bartfjellsområder videre oppover.
Den store vifta der Støltverråa renner ut i dalen, er kartlagt som breelvavsetning.

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området hatt tilgang til en rekke notater av NVE, samt en rapport av NGI (2009), utarbeidet
i anledning og i etterkant av en steinspranghendelse som i 2009 gjorde store skader på en gårdsbygning på
Stølan. Dokumentene omfatter skredfarevurdering og sikringstiltak.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.3.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser to relevante hendelser innenfor kartleggingsområdet. Den første av dem
(jordskred i 2003) har imidlertid usikker lokalisering, sannsynligvis utenfor grensene av
kartleggingsområdet. Om de to relevante skredhendelsene kan en lese i databasen:
- Jordskred, 16.8.2003
«Oppdal. Den 16. august 2003, om kvelden, etter stor nedbørsmengde og flaum, kom eit bra stort jordskred i
Storlidalen, over vegen mellom Vindal og Stølan. Raset var 30 m breitt og la eit nesten metertjukt lag av jord og
stein over vegbana. Det gjekk skred fleire stader den 16. og 17. august, m.a. stengde skreda E6 ved Drivstua st.
Kartreferansen er omtrentleg».

- Steinsprang, Stølan, 18.8.2009
«Oppdal. Storlidalen. Den 18. august 2009 kl. 0800 kom eit steinsprang mot garden Stølan langt oppe i
Storlidalen. Fleire steinar losna m.a. ein stein på ca. 10 tonn kom nedover frå Stølkamben (1364 m) mot Stølan
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gard (600 m) og råka ein verkstad/hønsehus som vart knust. Raset losna om lag 300 meter over garden. Det
hadde vore kraftig regn forut. John Torve fortel om eit tilsvarande skred ein gong på 1970-talet. Men den
gongen råka ikkje steinen husa på Stølan».

I den nasjonale skreddatabasen på NVE Atlas er det i tillegg registrert forholdsvis mange skredhendelser,
spesielt snøskred, i fjellsidene nord og sør for kartleggingsområdet, samt på den motsatte dalsiden. Alle
disse er kjente skredområder.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi i tillegg opplysninger om at snøskred,
spesielt våtsnøskred, tidligere «pleide» å gå ned til vegen mellom Stølan og Løkkjhaugen. Det skal være
ca. 50 år siden siste gang dette skjedde.

4.3.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ett skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) og observert under befaringen i dette
området. Dette er en 5 m høy og 60 m lang fangvoll bygd mot steinsprang rett ovenfor Stølan gård, etter
steinspranghendelsen som gjorde skader i 2009. Vollen er dimensjonert av NGI og bygd av NVE.

4.3.5 Modeller og oppsett
I dette kartleggingsområdet er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot nordvest til sørvest og ligger ikke i konkavt terreng. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 1,35 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I deler av fjellsiden er
skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er derfor tatt i betraktning
ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra løsneområder høgt oppe i Støltverråa.
Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. Samme programvare er også benyttet for modellering
av jord- og flomskred, med egne parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jordog flomskred er tegnet i terreng over 25 – 30° helning der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer
at mange tidligere små utglidninger startet fra, langs mesteparten av kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.3.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
19, samt mer detaljert i vedlegg 3E.
Dimensjonerende skredtype i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, med sørpeskred og
flomskred på vifta der Støltverråa munner ut i dalbunnen og jordskred to lokale steder i nord og sør. Det
er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte
området. Det er ca. 15 fritidshus innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede
vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 19: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 3 - Støltverråa.

4.3.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er forholdsvis store terrengpartier som representerer kildeområder for steinsprang, langs mesteparten
av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet. Utfall av steinblokker ventes å skje relativt hyppig, og de
enkelte blokkene kan lett være på flere kubikkmeter slik den som i 2009 gikk ned ved Stølan (3 - 4 m3).
Formen av fjellsiden tilsier at den mest sannsynlige typen bevegelse for eventuelle steinsprangblokker, er
rullende, med relativt lav spretthøyde. Utfall kan imidlertid stoppe godt innenfor grensene av
kartleggingsområdet. Dette bekreftes av modelleringsresultater vist i Vedlegg 3D. Steinsprang er med
andre ord en veldig aktuell problemstilling i store deler av dette området. De fleste steder er imidlertid
andre skredtyper med lenger utløp (eks. snøskred) også aktuelle. Dette gjør at steinsprang ikke vurderes å
være dimensjonerende for faresonene (Figur 19).

4.3.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i store deler av dette kartleggingsområdet.
Det er historikk for store snøskred ned mot Storlidalsveien ved Marcon, dvs. rett sør for Stølan.
Løsneområdene der vender mot sør og sørvest, men terrengformen gjør at de kan akkumulere snø både
under snøfall med nordvestlig vind og under østlige vindretninger, dersom disse får tak i tørr snø i de
store, åpne fjellområdene rett øst for Storlidalen. Enkelte av de løsneområdene vi har definert i dette
området, vil nesten bare kunne akkumulere snø med sistnevnte mekanisme og forhold, men disse
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forekommer uansett flere ganger hver hundrede år. Dette har vært en forutsetning i modelleringsarbeidet.
Modelleringsresultater (Vedlegg 3D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er mulig fra flere
løsneområder enn de der det er snøskredhistorikk, selv når dagens skog er tatt i betraktning (Vedlegg 3F).
Vi mener altså at skredutløp som kan berøre den øvre delen av kartleggingsområdet og nærme seg
eksisterende bebyggelse, er mulig for scenarioer med ca. 100 års gjentaksintervall.

4.3.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området, men forholdene i Støltverråas nedslagsfelt vurderes å ligge godt
til rette for sørpeskred. Sørpeskred derfra vurderes å kunne inntreffe hyppig nok til å ha betydning for alle
tre faresonene. Elveløpet, der det kommer ut på vifta, er imidlertid nå ganske godt nedskjært og
kanalisert, og vi forventer derfor at hendelser som representerer 100 års scenarioer, vil holde seg innenfor
løpet (Vedlegg 3E). I resten av området er terrengforholdene mindre egnet til denne typen skred, ettersom
det ikke er like gode akkumulasjonsområder for både snø og vann, terrenget er litt for bratt, ulendt,
og/eller skogsdekket, eller det er stor ruhet med bratte skrenter og steinsprangur.

4.3.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det mange små spor etter tidligere utglidninger, både i fjellsiden nord for Støltverråa
og den i sør (Vedlegg 3C). Nedenfor flere av disse sårene ser vi tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der
fjellsiden flater ut i foten. Ved andre ser vi ikke vifter, og dette er trolig fordi de mobiliserte volumene har
vært veldig små og har spredt seg langs skredbanen, uten å konsentrere seg i foten av skråningen.
Vi mener at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse nøyaktig hvor de vil skje.
De fleste steder vil ikke utløpet av slike jordskred bli større enn det for snøskred, som er enda mer
sannsynlige. Dvs. at jordskred ikke dimensjonerer faresonen, med unntak av to steder mot områdets
nordlige og sørlige grense, der de gjør det sammen med snøskred. Flomskred er også mulig langs
Støltverråa, og der er det dimensjonerende skredtype sammen med sørpeskred.

4.3.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker deler av fjellsiden opptil ca. 800 moh., forebygger snøskredutløsning i mange bratte
terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger lenger oppe i
fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere enn fra
høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss grad også bremsende på snøskred ovenfra, samt
steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere
enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en økning i
størrelsen av faresonen (Vedlegg 3E). Vi er likevel usikre på om endringen i faresonen kan bli så stor at
vi vil anbefale vernskog langs hele området. Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men
anbefaler en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen
som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 3F.

4.3.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skredtype er aktuell der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres
fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes
sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men
ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer
detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.4 Område 4 – Landlaupet
Det 1,5 km lange kartleggingsområdet ligger i Vinndalen, ca. 20 km nordvest for Oppdal (Figur 20 og
Figur 21). Figur 1, Figur 2 og Figur 3 i Vedlegg 4A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av
området.

Figur 20: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).

Figur 21: Oversiktskart over kartleggingsområde 4 – Landlaupet.
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4.4.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av tre fjell: Buslættkamben (1415 moh.) i nord,
Åmellomfjellet (1423 moh.) i midten og Storslættkamben (1274 moh.) i sør. Mellom de første to fjellene
åpner seg en liten, bratt sidedal, der Springtverråa renner. Mellom de siste to åpner seg en annen sidedal,
der Sætertverråa renner.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet i
2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 4B.
Dette kartet viser at fjellsiden fra ca. 670 til 1100 moh. i nord og 1250 moh. i sør er karakterisert av
terrenghelning langt over 25 - 30°. Dette bratte terrengbeltet inneholder også mange skrenter med helning
mellom 45° og vertikalt, spesielt ovenfor områdets nordlige og sørlige grense. Fjellsiden vender mot vest,
men topografien danner lokale partier med alle eksposisjoner fra nord til sør, over vest. Springtverråa og
Sætertverråa er de viktigste vassdragene for vannavrenningen fra fjellsiden og drenerer forholdsvis store
høyfjellsområder lenger øst, men det er flere mindre bekker i fjellsidene.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil 800 - 850 moh., men i de øvre 100 – 200 m er skogen både lav
og glissen. Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1963 - 2014 viser en svak fortetting av
skogen, og den øvre skoggrensen synes ikke å ha endret seg nevneverdig. Flybildet fra 1963 viser et
relativt ferskt jordskred i den bratte nordsiden av dalen der Sætertverråa renner. Skredet gikk ned i elva,
langt ovenfor kartleggingsområdet.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer i den nedre halvparten av fjellsiden, og øyegneis og granitt i den øvre delen. Ifølge NGUs
kvartærgeologiske kart, er de bratte fjellsidene dekket av morene med varierende tykkelse, med noen
områder med bart fjell. De store viftene der Springtverråa og Sætertverråa renner ut i dalen, er kartlagt
som elv- og breelvavsetning. Kartet og vurderingene er imidlertid grove, og vi mener det er mye i
terrenget som tyder på at disse viftene delvis er bygd opp av avsetninger fra sørpeskred og flomskred.

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området hatt tilgang til en Rambøll-rapport av 2013 (rapport nr. 6120846) med
skredfarevurdering og faresoner for et område som utgjør ca. 25% av dette kartleggingsområdet, ved
Landlaupet gård.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.4.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser to relevante registreringer, som egentlig er samme hendelse, innenfor
kartleggingsområdet:
- Sørpeskred, Landlaupet, 10.5.2018 (også registrert som Flomskred, Landlaupet 10.5.2018)
«Mulig sørpeskred eller en massestrømme ved at snø/ispropp ved Springtverrtjønna brast. Massene som lå på
vegen ser ut som skitten sørpe. Det står skrevet i artikkel at det var varmt og står snøsmelting i området. Vann
hadde demmet seg opp i fjellet. Så brød det gjennom og tok med seg masser. Etter skredet hadde gått, kom det
store mengder vann ned fra fjellet.
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Fra SVVs befaring: Skredet har gått ved at en is/snøpropp har løsnet slik at store mengder oppdemmet vann har
strømmet ut og tatt med seg snø, løsmasser og sten».

I NVE Atlas er det i tillegg registrert et par snøskredhendelser i sidedalene og på Storslettkamben (fjellet
sør for kartleggingsområdet). Disse har liten relevans for skredfarekartlegging, i likhet med noen andre
skredhendelser registrert utenfor kartleggingsområdet og på den motsatte dalsiden, i kjente skredområder.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi i tillegg opplysninger om at lufttrykk
fra et snøskred i den motsatte dalsiden skal ha skadet en låve på gården som ligger helt sørvest i
kartleggingsområdet.

4.4.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen i dette
området.

4.4.5 Modeller og oppsett
I dette området er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot vest og delvis sørvest. Noen er på veldig konvekst terreng. Det er derfor
forutsatt bruddkanthøyder på 1,2 og 1,35 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I deler
av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er derfor
tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra løsneområder høgt oppe i
Springtverråa og Sætertverråa. Den nylige hendelsen ved Landlaupet (Springtverråa) er brukt for
kalibrering av modellen, som beskrevet i avsnitt 3.6 og vist i Figur 8. Benyttet parametersett er beskrevet
i avsnitt 3.6.3. Samme programvare er også benyttet for modellering av jord- og flomskred, med egne
parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng
over 25 – 30° helning der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer at mange tidligere små
utglidninger startet fra, langs mesteparten av kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.4.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
22, samt mer detaljert i vedlegg 4E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er sørpeskred, med snøskred og
jordskred utenfor og mellom viftene. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn både
1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er 2 boligbygg og 12 fritidshus innenfor
faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.
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Figur 22: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 4 - Landlaupet.

4.4.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er flere terrengpartier som representerer kildeområder for steinsprang i fjellsiden ovenfor
kartleggingsområdet. Disse partiene er forholdsvis små. Formen av fjellsiden tilsier at den mest
sannsynlige typen bevegelse for eventuelle steinsprangblokker, er rullende, med lav spretthøyde. Utfall
fra skråningene ovenfor de to sidedalene vil få utløp ned mot elvene som renner i disse dalene. Utfall fra
skrenter som vender direkte mot Storlidalen kan ifølge resultater av modellering utført med Rockyfor3D
(Vedlegg 4D) komme inn i kartleggingsområdet. Vi vurderer imidlertid sannsynligheten for dette å være
liten. Selv om steinsprang er en aktuell problemstilling i deler av dette området, er det andre skredtyper
med både større sannsynlighet og lenger utløp, primært sørpeskred og snøskred. Dette gjør at steinsprang
ikke vurderes å være dimensjonerende for faresonene (Figur 22).

4.4.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være en veldig aktuell problemstilling i hele kartleggingsområdet. Det er ikke
historikk for store snøskred innenfor kartleggingsområdets grenser, men flere like utenfor og under til
dels lignende topografiske forhold. Løsneområdene vender mot vest, sørvest og sør. Terrengformen gjør
at mindre deler av løsneområdene kan akkumulere snø under snøfall med nordvestlig vind. Mesteparten
av løsneområdene vil akkumulere snø under østlige vindretninger, dersom vinden får tak i tørr snø i de
store, åpne fjellområdene rett øst for Storlidalen. Dette har vært en forutsetning i modelleringsarbeidet.
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Modelleringsresultater (Vedlegg 4D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er sannsynlig, dersom store
skred blir utløst, selv når dagens skog er tatt i betraktning (Vedlegg 4F). Vi mener altså at skredutløp som
kan berøre kartleggingsområdet og stedvis nå Storlidalsveien, er mulig for scenarioer med ca. 1000 års
gjentaksintervall.

4.4.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er godt kjent i dette området, sist med en hendelse 10.5.2018. Stedsnavnet Landlaupet tilsier
videre at vannstyrte skred (jordskred / flomskred / sørpeskred) i dette området har forekommet flere
ganger tidligere. Sørpeskred fra Springtverråa og Sætertverråa vurderes å kunne inntreffe hyppig nok til å
ha betydning for alle tre faresonene, selv om bare hendelser med gjentaksintervall større enn noen hundre
år vurderes å kunne nå bebyggelsen (Vedlegg 4E).

4.4.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det flere spor etter tidligere utglidninger (Vedlegg 4C). Nedenfor disse sårene ser vi
ikke tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der fjellsiden flater ut i foten. Dette kan være fordi de
mobiliserte volumene har vært veldig små og har spredt seg langs skredbanene, uten å konsentrere seg i
foten av skråningen. Det kan også være fordi utglidningene over isfriperioden har vært mange flere enn vi
ser sår etter, og materialene har dannet et belte av skredavsetninger, uten tydelige vifteformer, som derfor
er vanskelig å skille fra andre avsetninger.
Vi mener i alle fall at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse nøyaktig hvor
de vil skje. De fleste steder vil ikke utløpet av jordskred bli større enn det av snøskred. Jordskred
kanalisert i eksisterende raviner, samt flomskred, er imidlertid med på å dimensjonere faresonene ved
Buslættet. Flomskred er også mulig langs de to elvene, trolig med noen tiår (små hendelser) til hundreårs
(middels store hendelser) gjentaksintervall. Sørpeskred har en tendens til å gå enda lenger enn flomskred,
og derfor er den skredtypen der angitt som dimensjonerende, og ikke flomskred.

4.4.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker deler av fjellsiden opptil ca. 800 moh., forebygger snøskredutløsning i mange bratte
terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger lenger oppe i
fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere enn fra
høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss grad også bremsende på snøskred ovenfra, samt
steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere
enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en økning i
størrelsen av faresonen (Vedlegg 4E). Vi er likevel usikre på om endringen i faresonen kan bli så stor at
vi vil anbefale vernskog langs hele området. Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men
anbefaler en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen
som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 4F.

4.4.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skredtype er aktuell der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres
fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes
sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men
ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer
detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.5 Område 5 – Stenbueng
Det 0,9 km lange kartleggingsområdet ligger i Storlidalen, ca. 22 km nordvest for Oppdal (Figur 23 og
Figur 24). Figur 1, Figur 2 og Figur 3 i Vedlegg 5A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av
området.

Figur 23: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).

Figur 24: Oversiktskart over kartleggingsområde 5 – Stenbueng.
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4.5.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av flere fjell, noen av hvilke ikke navngitte, som utgjør
fortopper av større fjell lenger nord (Stenhøa, 1404 moh.), øst (Korgtjønntangen, 1292 moh) og sørøst
(Buslættkamben, 1415 moh.). Blant fortoppene som ligger nærmere og mer direkte ovenfor
kartleggingsområdet, er Britberget og Snøskredhamran i nord og Merraberget i sør. Mellom disse åpner
en liten bratt sidedal seg, der Dalsbekken renner.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 5B.
Dette kartet viser at fjellsiden fra ca. 700 til 1100 moh. i nord og 1300 moh. i sør er karakterisert av
terrenghelning langt over 25 - 30°. Dette bratte terrengbeltet inneholder også mange skrenter med helning
mellom 45° og vertikalt, som er spesielt store og sammenhengende ovenfor områdets nordlige og sørlige
grense. Fjellsiden vender mot sørvest, men topografien danner lokale partier med alle eksposisjoner fra
nordvest til sørøst, om vest. Dalsbekken er det viktigste vassdraget for vannavrenningen fra fjellsidene og
drenerer et forholdsvis stort høyfjellsområde lenger øst.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil 700 moh. i fjellsiden nord for Dalsbekken og ca. 800 moh. i den
i sør, men i de øvre 100 – 200 m er skogen både lav og glissen. Skogen ser noe tettere og mer voksen ut i
fjellsiden sør for Dalsbekken, mens i fjellsiden nord for bekken synes det å være tegn på snøskred med
relativt langt utløp. Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1963 - 2014 viser en liten
fortetting av skogen, uten at den øvre skoggrensen endret seg nevneverdig. Ikke veldig mange år før
flybildet fra 1963 ble tatt, virker det som skogen rett nord for Dalsbekken kan ha vært skadet av skred,
trolig snøskred med utløp ned mot sidedalen der Dalsbekken renner.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer vekslende med øyegneis og granitt. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart, er de bratte
fjellsidene dekket av tykk morene opptil 625 moh. og tynn morene videre oppover. Den store vifta der
Dalsbekken renner ut i dalen, er kartlagt som tykk morene. Kartet er imidlertid grovt, og vi mener den
vifta er bygd opp av skredprosesser, spesielt sørpeskred og flomskred, samt flom.

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området ikke hatt tilgang til relevante utredninger.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.5.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser to relevante registreringer innenfor kartleggingsområdet, i tillegg til tre
mindre snøskred i sidedalen:
- Snøskred, Stenbueng, i 1500-tallet
«Over garden Stenbueng (Stenbuenge, Steinbuenget) oppe i Storlidalen gjekk eit stort snøskred ei natt
i eldre tid. Skredet tok ut alle gardshusa og alle folka på garden strauk med (stipul. 5). Dette blir
rekna for ei faktisk hending som skal skal ha skjedd ein gong på 1500-talet. Meir presis datering har
vi ikkje. Tunet vart så bygd opp att på austsida av Dalsbekken. Her kom skred seinare. Sjå også
1737».
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- Snøskred, Stenbueng, 20.1.1737
«Stenbueng. 20. januar 1737, rett etter at folk var gått til ro for natta, gjekk eit stort snøskred og
”landløp” blir det sagt i ei kjelde (truleg også jordskred?) oppe i Storlidalen (den same natta tok
snøskred ut også garden Stølan, sjå der). Og alt folket og all buskap på Stenbueng gjekk med. Det var
seint om kvelden dette skjedde, og der budde til saman sju menneske på Stenbueng, Ola Ivarson og
kona Ingri saman med fire barn, og ein dreng Haldor Venndal. 14 kyr, 4 hestar og 30 småfe strauk
med (truleg er dette talet samla for begge ulykkene denne natta, dvs. på Stenbueng i Storlidalen og
Stølan i Åmotsdalen). Alt som fanst på garden vart øydelagt, og folk som tidleg om morgonen 21.
januar kom til, leitte fånyttes etter livsteikn frå menneske og dyr i stein- og snøhaugane, mykje var ført
fleire hundre meter nedom hustuftene. Det lei langt utpå våren før dei omkomne vart funne og
gravlagde».
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi i tillegg opplysninger om at snøskred
etter 1737-skredet flere ganger har gått ned i samme bane, dog med kortere og mindre skadelig utløp. I
1873 skal også jordskred har gått fra de bratte skråningene langs sidedalen og ned mot Dalsbekken, for så
å fortsette som flomskred ned mot vifta i hoveddalen. Dette skal ha blitt utløst av et stort skybrudd.
Vintrene 1952 og 1976 omtales som «store snøvintre». I 1952 skal lufttrykk fra et stort snøskred i den
motsatte dalsiden ha vært merket helt til vegen sør i kartleggingsområdet. I 1976 skal snøskred fra
Merraberget, over den sørlige delen av området, ha gått helt ned til vegen og muligens til elva, mellom
Gravunnsenget og Lønsetsætra. Enda en gang etter 1976 skal snøskred ha gått ned til vegen her.

4.5.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018). En flomforebygging, eller en liten
ledevoll, er under befaringen registrert mot toppen av vifta der Dalsbekken renner ned, dvs. ovenfor
Stenbueng. Dette skal ifølge grunneieren ha blitt etablert i privat initiativ, og antakelig uten at konsulenter
ble involvert, mellom 2005 og 2006.

4.5.5 Modeller og oppsett
I dette området er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot sør til vest. Terrengformen og høyden på løsneområdene varierer også noe.
Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder fra 1 til 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
I deler av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er
derfor tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra løsneområder langs Dalsbekken.
Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. Samme programvare er også benyttet for modellering
av jord- og flomskred, med egne parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jordog flomskred er tegnet i terreng over 25 – 30° helning der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer
at mange tidligere små utglidninger startet fra, langs mesteparten av kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.5.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
25, samt mer detaljert i vedlegg 5E.
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Dimensjonerende skredtype er sørpeskred på den store vifta ved utløpet av Dalsbekken og snøskred i
resten av området. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og
1/100 inn i det vurderte området. Det er 5 fritidshus innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen
for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 25: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 5 - Stenbueng.

4.5.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er terrengpartier som representerer kildeområder for steinsprang, i fjellsiden ovenfor den nordlige og
sørlige enden av kartleggingsområdet. Utfall av steinblokker, også på flere kubikkmeter, er ikke
utelukket. Remobilisering av blokker som tidligere har stoppet i bratte deler av fjellsiden, er også mulig.
Formen av fjellsiden tilsier at den mest sannsynlige typen bevegelse for eventuelle steinsprangblokker, er
rullende, med relativt lav spretthøyde. Utfall fra de bratte skråningene på begge sider av sidedalen vil få
utløp ned mot Dalsbekken. Dette har således kun relevans for sin langsiktige effekt, da prosessen gradvis
mater elveløpet med materialet som senere vil mobiliseres av sørpeskred eller flomskred. Utfall fra
skrenter som vender mot hoveddalen, ifølge resultatet av modellering (Vedlegg 5D), kan stoppe innenfor
grensene av kartleggingsområdet. Steinsprang er derfor en aktuell problemstilling i deler av dette
området. Det er imidlertid andre skredtyper med lenger utløp, sørpeskred og snøskred, og dette gjør at
steinsprang ikke vurderes å være dimensjonerende for faresonene (Figur 25).

4.5.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være en veldig aktuell problemstilling i praktisk talt hele kartleggingsområdet. Det er
historikk for store snøskred innenfor kartleggingsområdets grenser, både i nord og i sør. Løsneområdene
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vender mot vest til sør. Terrengformen på lokalt nivå gjør at deler av løsneområdene kan akkumulere snø
under snøfall med nordvestlig vind, spesielt helt i sør der store snøskred løsnet i 1737 og senere. Andre
løsneområder vil akkumulere mest snø under østlige vindretninger, dersom disse får tak i tørr snø i de
store, åpne fjellområdene rett øst for Storlidalen. Dette har vært en forutsetning i modelleringsarbeidet.
Modelleringsresultater (Vedlegg 5D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er svært sannsynlig,
dersom store skred blir utløst, selv når dagens skog er tatt i betraktning (Vedlegg 5F). Vi mener altså at
skredutløp som kan berøre kartleggingsområdet og stedvis nå Storlidalsveien, er mulig for scenarioer med
få hundre års gjentaksintervall.

4.5.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke som sådan kjent i dette området, selv om det er kjent at ikke nærmere spesifiserte
snøskred skal ha gått ned i Dalsbekken. Sørpeskred fra sidedalen vurderes å kunne inntreffe hyppig nok
til å ha betydning for alle tre faresonene, selv om bare hendelser med gjentaksintervall større enn noen
hundre år vurderes å kunne nå bebyggelsen langs Dalsbekken(Vedlegg 5E).

4.5.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det mange spor etter tidligere utglidninger (Vedlegg 5C). Nedenfor flere av disse
sårene ser vi tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der fjellsiden flater ut i foten. Ved andre
utglidningssår er det ikke vifter. Dette er trolig fordi de mobiliserte volumene har vært veldig små og har
spredt seg langs skredbanen, uten å konsentrere seg i foten av skråningen.
Flere slike jordskred vurderes som sannsynlige, men det er umulig å forutse hvor de vil skje. Utløpet av
jordskred ventes ikke å bli større enn det av snøskred. Dvs. at jordskred ikke dimensjonerer faresonen.
Flomskred er også mulig langs Dalsbekken, trolig med noen tiår (små hendelser) til hundreårs (middels
store hendelser) gjentaksintervall. Sørpeskred har en tendens til å gå enda lenger enn flomskred, og derfor
er den skredtypen angitt som dimensjonerende, og ikke flomskred.

4.5.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker deler av fjellsiden opptil ca. 800 moh., forebygger snøskredutløsning i mange bratte
terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger lenger oppe i
fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere enn fra
høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss grad også bremsende på snøskred ovenfra, samt
steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere
enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en økning i
størrelsen av faresonen (Vedlegg 5E). Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men anbefaler
en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og anbefalinger
når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen som er av
betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 5F.

4.5.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skredtype er aktuell der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres
fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes
sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men
ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer
detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.6 Område 6 – Nausthaugen
Kartleggingsområdet er 2 km langt og ligger i Storlidalen, ved den sørøstlige enden av Ångardsvatnet
(Figur 26 og Figur 27). Området inkluderer noen gårder og en del fritidsbebyggelse. Figur 1, Figur 2 og
Figur 3 i Vedlegg 6A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området.

Figur 26: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).

Figur 27: Oversiktskart over kartleggingsområde 6 – Nausthaugen.
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4.6.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Okla (1580 moh.). Fjellsiden er altså nesten 1000 m høy
i forhold til terrenget ved Ångardsvatnet og vender mot SSV.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen og er vist i Vedlegg 6B.
Dette kartet viser at fjellsidene øst og vest for Nausthaugbekken (som i sin nedre del går under navnet
Sandbekken) har relativt ulike helningsforhold: Vest for bekken er det et første, bratt terrengbelte over 25
- 30° mellom ca. 650 og 1000 moh., med et slakere parti fra 1000 til 1200 moh. og et nytt bratt belte fra
ca. 1200 til 1350 moh., før fjellsiden flater ut mot toppen. Øst for Nausthaugbekken er det svært mange
lokale partier over 25 - 30° adskilt av små avsatser, og dette fortsetter hele vei fra ca. 650 til 1350 moh.,
der fjellsiden begynner å flate ut mot toppen.
Det bratte terrengbeltet i den vestlige delen av fjellsiden, spesielt mellom 750 og 950 moh., inneholder
også mange skrenter med helning mellom 45° og vertikalt.
Nausthaugbekken / Sandbekken er det viktigste vassdraget for vannavrenningen fra den østlige delen av
fjellsiden, mens Ytre og Hemre Gjelbekken drenerer den vestlige delen. Det er i tillegg en rekke
smeltevannsbekker som på kart og flyfoto først blir synlige i den nedre delen av fjellsiden.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil ca. 700 - 800 moh., men den er så flekkvis og stedvis glissen at
det er veldig vanskelig å kartfeste en øvre grense for skogen. Den øvre delen av skogen ser også ut å være
preget av skredaktivitet ved og øst for Nausthaugbekken / Sandbekken og ved Gjelbekkene.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1963 - 2014 viser ingen vesentlig fortetting av
skogen eller endringer i den øvre skoggrensen, og heller ikke ferske skredskader.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart, er de bratte fjellsidene dekket av tykk morene i
opptil ca. 800 moh. og tynn morene videre oppover (allerede fra dalbunnen i området øst for Nausthaug).
Den store vifteformen der Sandbekken renner ut i dalen, er kartlagt som morene, men det er kartlagt noen
skredavsetninger ved utløpet av Ytre Gjelbekken og lokalt flere steder over 800 – 900 moh. i flere deler
av fjellsiden.

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området ikke hatt tilgang til relevante utredninger, og kjenner ikke til noen av relevans.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.6.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser kun en registrering innenfor kartleggingsområdet, men den ser ut å være en
feil plassert snøskredhendelse registrert i høyfjellet.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi imidlertid opplysninger om at snøskred
langs Ytre Gjelbekken flere ganger har gått ned på veien ved områdets vestlige ende. Videre skal
snøskred langs Sandbekken ha gått helt ned til Haugelva, mellom Nausthaugen og Haugen, i 1923, i 1943
og igjen i 1998. I minst en av disse anledningene skal elva ha blitt demmet opp. Eksisterende hus / hytter
på begge sider av den store vifta der disse skredene har gått ned, skal aldri ha blitt skadet. Et uthus eller
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vedskjul ved ei hytte ca. 250 m vest for Haugen, skal imidlertid ha blitt skadet, trolig av 1998-skredet.
Ved Nausthaugen, dvs. mellom Hemre Gjelbekken og Sandbekken, skal det ifølge lokalkjente ikke ha
gått ned snøskred i de siste 100 år.

4.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringene.

4.6.5 Modeller og oppsett
I dette området er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot sørvest, men ligger i ulike høyder, og terrengformen varierer også noe. Det
er derfor forutsatt bruddkanthøyder fra 1 til 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I
deler av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er
derfor tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder oppe i
Nausthaugbekken / Sandbekken og begge Gjelbekkene. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt
3.6.3. Samme programvare er også benyttet for modellering av jord- og flomskred, med egne
parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng
over 25 – 30° helning der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer at mange tidligere små
utglidninger startet fra, langs mesteparten av kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.6.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
28, samt mer detaljert i vedlegg 6E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred, de fleste steder, og sørpeskred, i deler av viftene ved utløpet av
Sandbekken og de to Gjelbekkene. Mellom disse to er også jordskred dimensjonerende. Det er faresoner
for skred med årlig sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det
er 1 boligbygg og 3 fritidshus innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede
vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 28: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 6 - Nausthaugen.

4.6.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er terrengpartier som representerer kildeområder for steinsprang, som er større i fjellsiden ovenfor
den vestlige delen av kartleggingsområdet. Utfall av steinblokker, enkelte på flere kubikkmeter, er ikke
utelukket. Formen av fjellsiden tilsier at den mest sannsynlige typen bevegelse for eventuelle
steinsprangblokker, er rullende, med relativt lav spretthøyde. Utfall kan, ifølge resultater av modellering
med Rockyfor3D (Vedlegg 6D), stoppe innenfor grensene av kartleggingsområdet. Steinsprang er derfor
en aktuell problemstilling i deler av dette området. Alle de andre skredtyper som forekommer i bratt
terreng og erfaringsmessig har lenger utløp, er også aktuelle i dette området, og dette gjør steinsprang
ikke dimensjonerende for faresonene (Figur 28).

4.6.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være en veldig aktuell problemstilling i praktisk talt hele kartleggingsområdet. Det er
historikk for flere store snøskred som har gått helt ned til dalbunnen flere steder i kartleggingsområdet.
Fjellsiden stryker i retning NV-SØ, og løsneområdene vender i grove trekk mot sørvest. Fjellsiden kan
imidlertid akkumulere nok snø til å gi relativt store snøskred ved «cross loading», dvs. ved snøfall med
vind som blåser parallelt med skråningen, eks. fra NV. Terrenget ovenfor gjelene til Gjelbekkene og
Nausthaugbekken er dessuten konkavt, med flere lesider for nordvestlig vind. Modelleringsresultater
(Vedlegg 6D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er svært sannsynlig, dersom store skred blir utløst,
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selv når dagens skog, der den finnes, er tatt i betraktning (Vedlegg 6F). Vi mener altså at skredutløp som
kan berøre kartleggingsområdet og stedvis nå Storlidalsveien, må forventes for scenarioer med mindre
enn 1000 års gjentaksintervall. Lange snøskredutløp er spesielt sannsynlige ved områdets vestlige grense
og mellom Nausthaugen og Haugen. Ved Nausthaugen tilsier både historikk og modellresultater at
sannsynligheten for langt utløp mot bebyggelse er noe mindre sannsynlig.

4.6.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke som sådan kjent i dette området. Topografien er slik at flere typiske løsneområder for
sørpeskred kan bli identifisert, nemlig i de tre gjelene der de største bekkene renner. Området er
forholdsvis snørikt og har et innlandsklima som legger til rette for vedvarende svake lag helt til våren, når
temperaturene ofte stiger brått. Sørpeskred vurderes derfor å kunne inntreffe hyppig nok til å ha
betydning for alle tre faresonene, selv om bare hendelser med gjentaksintervall større enn noen hundre år
vurderes å kunne nå bebyggelsen (Vedlegg 6E).

4.6.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det mange spor etter tidligere utglidninger (Vedlegg 6C). Nedenfor flere av disse
sårene ser vi tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der fjellsiden flater ut i foten. Ved andre
utglidningssår er det ikke vifter. Dette er trolig fordi de mobiliserte volumene har vært veldig små og har
spredt seg langs skredbanen, uten å konsentrere seg i foten av skråningen.
Vi mener i alle fall at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse hvor akkurat de
vil skje. Utløpet av jordskred ventes ikke å bli større enn det av snøskred. Dvs. at jordskred ikke
dimensjonerer faresonen bortsett fra et sted mellom Ytre og Hemre Gjelbekken. Flomskred er også mulig
langs alle de største bekken, trolig med noen tiår (små hendelser) til hundreårs (middels store hendelser)
gjentaksintervall. Sørpeskred har imidlertid en tendens til å gå enda lenger enn flomskred, og derfor er
den skredtypen angitt som dimensjonerende, og ikke flomskred.

4.6.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen dekker bare deler av fjellsiden og opptil bare 700 - 800 moh. Den forebygger snøskredutløsning i
enkelte bratte terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de som ligger
lenger oppe i fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere
enn fra høyereliggende løsneområder. Skogen virker i liten grad bremsende på snøskred ovenfra, samt
steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere
enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en veldig marginal
økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 6E). Vi lar denne vurderingen være opp til kommunen, men
anbefaler en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen
som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 6F.

4.6.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skredtype er aktuell der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres
fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes
sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men
ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer
detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.7 Område 7 – Storlidalen
Kartleggingsområdet er 1,8 km langt og ligger i Storlidalen, langs nordsiden av Ångardsvatnet (Figur 29
og Figur 30). Figur 1, Figur 2 og Figur 3 i Vedlegg 7A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av
området.

Figur 29: Oversiktsbilde av området (flyfoto fra www.norgeibilder.no).

Figur 30: Oversiktskart over kartleggingsområde 7 – Storlidalen.
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4.7.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Bårdsgardskamben (1150 moh.), en relativt smal
fjellrygg som stryker i NV-SØ retning og deler Storlidalen fra Ångardsvatnet fra Gjevillvatnet i nordøst.
Fjellsiden mot kartleggingsområdet har store fjellskrenter som på kartene er markert som
Moldbakkberget.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 7B.
Dette kartet viser stor forskjell i helningsforholdene mellom den vestlige delen av området og resten av
fjellsiden: Helt i vest er fjellsiden ca. 900 m høy og inneholder kun lokale partier som er brattere enn 25 30°. Fjellsiden i resten av området, derimot, stiger opptil 1050 – 1100 moh. og fra ca. 675 moh. praktisk
talt opptil toppen er karakterisert av terrenghelning langt over 25 - 30°. Over 800 – 900 moh. er det for
det meste mellom 45° og vertikalt. Det er ingen større bekker i det aktuelle området, men kun mindre
smeltevannsbekker.
Den øvre skoggrensen i fjellsiden ligger på ca. 800 - 900 moh., men i tillegg til å bli ganske glissen i de
øvre delene, dekker skogen fjellsiden bare flekkvis. Det er en større steinur i øst, som strekker seg ned til
ca. 680 moh., og det er flere større bare partier også i vest. De sistnevnte synes ikke å skyldes
skredaktivitet. Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1963 - 2014 viser ingen større
endringer i skogtetthet eller øvre skoggrense.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer helt i vest og øyegneis og granitt i resten av fjellsiden. Ifølge NGUs kvartærgeologiske
kart, er fjellsiden dekket av tykk morene opptil 725 moh. og tynn morene videre oppover. Det er kartlagt
skredavsetninger under de bratte skrentene, i praksis der det er steinur (Figur 29).

4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området ikke hatt tilgang til relevante utredninger. Skred AS har utført to
skredfarevurderinger i hytteområdet som ligger ca. 1 km lenger vest (rapport nr. 16128-01 og 18165-01).
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.7.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser ingen registreringer innenfor kartleggingsområdet, men noen snøskred og
et løsmasseskred som skal ha gått ned på vegen noen hundre meter øst for området.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, mottok vi opplysninger om at snøskred minst en
gang i 1960-tallet eller 1970-tallet skal ha gått ned på åkeren rett øst for Stekerhaugen, delvis innenfor og
delvis utenfor kartleggingsområdets grense. Litt lenger øst, utenfor området, fikk vi også opplysninger om
at snøskred i 1960- og 1970-tallet skal ha gått helt ned og ødelagt kraftlinja. Lokalkjente mener det er
nordvestlig vind som gir store snømengder i fjellsiden, selv om den i grove trekk stryker i retning NV-SØ.

4.7.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen.
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4.7.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette området er modellering utført for alle skredtyper
unntatt sørpeskred, ettersom terrenget ikke inneholder sannsynlige løsneområder for det.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Alle løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot sør-sørvest og ligger omtrent i samme høyde, med relativt liten variasjon i
terrengform. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyde på 1,35 m for alle løsneområder etter betraktningene
som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Skogen er tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred, med egne parametersett også
angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng over 25 – 30° helning
der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer at noen tidligere små utglidninger startet fra.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.7.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
31, samt mer detaljert i vedlegg 7E.
Dimensjonerende skredtype er snøskred i store deler av området, med jord- og flomskred
dimensjonerende et par steder ved Vassli og helt ved områdets vestlige ende. Det er faresoner for skred
med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og (i øst) også 1/100. Det er 1 boligbygg og 1
fritidshus innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene
er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 31: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 7, Storlidalen.
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4.7.6.1 Steinsprang og steinskred
Ovenfor den midtre og, enda mer, den østlige delen av området er det store terrengpartier som
representerer kildeområder for steinsprang og muligens steinskred. Det er vel utviklet steinur, som tilsier
at utfall skjer relativt ofte. Berget er stedvis veldig oppsprukket, med blant annet eksfoliasjonssprekker
som isolerer til dels mektige blokker. Utfall av steinblokker på flere kubikkmeter forventes totalt sett i
skrenten å skje med få år mellomrom, om ikke årlig. Utfall av enda større blokker på flere titalls eller
noen hundre kubikkmeter (eks. den i forgrunn i Figur 6 i Vedlegg 7A), kan heller ikke utelukkes, men vil
skje mye sjeldnere.
Formen av fjellsiden tilsier at den mest sannsynlige typen bevegelse for eventuelle steinsprangblokker, er
rullende, med forholdsvis lav spretthøyde. Utfall av litt større blokker kan gå relativt langt, forsere
steinura og stoppe innenfor grensene av kartleggingsområdet (eks. steinblokkene vist i Figur 7 i Vedlegg
7A). Dette underbygges av resultater av modellering utført med Rockyfor3D (Vedlegg 7D). Steinsprang
og steinskred er derfor en aktuell problemstilling, spesielt øst i dette området. Selv der steinsprang er mest
aktuelt, er imidlertid snøskred, som har enda lenger utløp og sannsynlighet, også aktuelt. Dette gjør at
steinsprang ikke vurderes å være dimensjonerende for faresonene (Figur 31).

4.7.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være en veldig aktuell problemstilling i praktisk talt hele kartleggingsområdet.
Potensialet for store snøskred med langt utløp er imidlertid betraktelig større i øst, og der er det også
historikk for store snøskred ned til vegen. Løsneområdene vender mot sørvest. Muligheten for «cross
loading», der fjellsiden akkumulerer snø under vind som går parallelt med den, og terrengformen på
lokalt nivå gjør imidlertid at store snøfall med nordvestlig vind er den primære utløsningsmekanismen.
Dette har vært en forutsetning i modelleringsarbeidet. Modelleringsresultater (Vedlegg 7D) tilsier at utløp
inn i kartleggingsområdet er svært sannsynlig, dersom store skred blir utløst, selv når dagens skog er tatt i
betraktning (Vedlegg 7F). Vi mener altså at skredutløp som kan berøre kartleggingsområdet og stedvis
nærmer seg Storlidalsveien, er mulig for scenarioer større enn noen få hundre års gjentaksintervall.

4.7.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området. Fjellsiden har heller ikke en topografi som legger til rette for
typiske løsneområder for sørpeskred. Til det er den de fleste steder altfor bratt, uten områder som kan
samle mye vann, i tillegg til snø. De litt slakere partiene er skogdekket og også uten tydelige
forsenkninger som sørpeskred trolig kan starte fra. Vi vurderer derfor sørpeskred å ikke ha relevans for
faresonene i dette kartleggingsområdet.

4.7.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det spor etter tidligere utglidninger (Vedlegg 7C). Nedenfor flere av disse sårene ser
vi tydelige akkumulasjonsformer (vifter) der fjellsiden flater ut i foten.
Vi mener at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse hvor akkurat de vil skje.
Utløpet av jordskred ventes ikke å bli større enn det av snøskred, der dette også er aktuelt. Dvs. at
jordskred ikke dimensjonerer faresonen. Flomskred er også mulig langs mindre bekker som stammer fra
bratte terrengpartier, trolig med noen hundreårs gjentaksintervall. Til sammen er jord- og flomskred
dimensjonerende noen få steder i den midtre – vestlige delen av området, i praksis der disse kan gå
mellom sannsynlige snøskredbaner.
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4.7.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker deler av fjellsiden, spesielt i midtre og vestlige del av området, forebygger
snøskredutløsning i bratte terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de
som ligger lenger oppe i fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger
eller oftere enn fra høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss grad også bremsende på
snøskred ovenfra, samt steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom
skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering
føre til en økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 7E). Økningen vil trolig være beskjeden. Vi lar det
derfor være opp til kommunen å vurdere om det er grunn til å forvalte skogen som vernskog, men
anbefaler en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013). Skogen
som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 7F.

4.7.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skredtype er aktuell der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres
fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes
sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men
ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer
detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.8 Område 8 – Klevgardan
Kartleggingsområdet er 2,5 km langt og ligger ovenfor Rv70, like øst for kommunegrensen mellom
Oppdal og Sunndal (Figur 32 og Figur 33). Området inkluderer noen gårder og 2 – 3 bolighus. Figur 1,
Figur 2 og Figur 3 i Vedlegg 8A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området.

Figur 32: Oversiktsbilde av mesteparten av området (dronebilde tatt mot vest).
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Figur 33: Oversiktskart over kartleggingsområde 8 – Klevgardan.

4.8.1 Topografi og grunnforhold
Den vestlige delen av kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Flatfjellet (1109 moh.), som er en
fortopp av Roksdalskammen (1590 moh.). I øst ligger kartleggingsområdet i foten av Nyhusflatfjellet,
som er en fortopp av Sæthøa (1414 moh.). Mellom den østlige og den vestlige delen av området åpner en
sidedal seg, der elva Svorunda renner. Lenger opp mot nord deler sidedalen seg i flere enda mindre daler
(Grytdalen, Roksdalen, med flere). Fjellsiden av relevans for skredfarevurderingen vender mot sør.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen og er vist i Vedlegg 8B.
Dette kartet viser ulike helningsforhold i fjellsidene øst og vest for Svorunda.
I vest er den nederste delen av fjellsiden, mellom Driva og ca. 600 moh., brattest, med terreng over 25 30° og mange skrenter over 45 - 60° (Gråura). Derfra og videre oppover til toppen av Flatfjellet består
fjellsiden av mange små brattheng over 25 - 30°, derunder noen veldig små vertikale fjellskrenter, adskilt
av slake avsatser.
I øst er helningsforholdene nesten motsatte: Fra dalbunnene og opptil ca. 850 moh. er det mange lokale
bratte skrenter over 25 - 30° med kun få og små fjellskrenter over 45 - 60°. Mellom de lokale bratte
skrentene er det større avsatser der terrenget er veldig slakt. Bare over 850 moh. og opptil ca. 1100 moh.
finner vi et større sammenhengende terrengparti med helning over 25 - 30°. Videre oppover flater
terrenget ut igjen. Langs sidedalen der Svorunda renner, er det til dels veldig bratte skrenter i løsmasse,
med betydelige tegn på erosjon og jordskred ned mot elva.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil ca. 800 - 900 moh., glissen mot den øvre skoggrensen.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1958 - 2017 viser en fortetting av skogen i hele
fjellsiden.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein,
glimmerskifer og amfibolitt. Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart, er fjellsidene dekket av tynn morene
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eller bare et tynt humuslag over berget. De største skredavsetningene er kartlagt nederst i området, ved
den såkalte Gråura ned mot Rv70 og Driva.

4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området ikke hatt tilgang til skredfarevurderinger ift. TEK17, og er ikke kjent med slike. Vi
har imidlertid hatt tilgang til en rapport av Statens Vegvesen (2017) som vurderer risikoen for steinsprang
på Rv70, der denne går gjennom kartleggingsområdet (Gråura).
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.8.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser flere relevante registreringer innenfor kartleggingsområdet. Om disse kan
man lese:
-

Snøskred, Emang (Imangen) i 1752
«På eller ved garden Emang (Imangen) miste Lars Eriksen Emang livet i eit snøskred. Han var 5 år. Når dette
skjedde er uklart, truleg skjedde lenge før 30. juli 1752, då han vart gravlagd. Kanskje var han blitt funnen att
seint».

-

Snøskred, Emang (Imangen), 22.3.1767
«(Imangen) i Klevgardene. Den 22. mars 1767 vart gravlagde Povel (Paul) Eriksen Imang (18 år) og Jøa
Eriksdotter Imang (15 år), begge ”omkom i Sneeskruen.” Truleg skjedde dette på garden. Den 22.3 er
gravferdsdatoen, så skredet må ha skjedd nokre dagar før, truleg ca. 15.3. Det blir meldt av avisa om ein
forferdeleg snø- og stormver frå den 10. mars. Det blir i avisa nemnt om skredet på garden Bø, noko austanfor,
og avisa skriv vidare; ”mens en anden Gaard, Emang kaldet, er en allene ganske plat af bemeldte Snee-Skrid
underslaget, mens endog 4 Børn, som laae i Fæhuset, ganske døde, Man og Kone der laae i Stuen, er Ryggen
ganske afslaget paa, samt paa en Arbeyds-Mand, som same Nat var paa Gaarden, er den høyre Arm og Fod
knuset.” Der var tydeleg eit stort skadeomfang. Sjå også 1752 og 1868».

-

Snøskred, Steker (Stekra), 12.3.1819
«På garden Steker (Stekra) gjekk ei snøfonn den 12. mars 1819. Gardstunet låg den gong ca. 100 lenger aust
enn i dag. Skredet tok åtte gardshus og slo i hel 3 menneske, samt 66 kreatur. Dei omkomne var ei
legdakjerring Marite på 92 år, sonen i huset Nils (4 år) og Dortea (18 år) som vart så sterkt skadd at ho døde
etter skadane den 15.3. Ein del av stovehuset stod att, og der hadde kona nyss gått inn då skredet kom og tok
dei andre. Mannen Anfinn Johnsen og kona Gunnhild, ein son på 14 og ei søster av Anfinn overlevde. I ei vise
om hendinga fortel om bror til mannnen, John Johnsen, stod i smia og vart også berga: «Blandt Sten og Træ
han vandret, længst ned i Lien kom. Dog var ei mere skadet end han kom til sit Hjem.» Husdyrtapet vart 22
storfe og 44 småfe. Husa vart bygde opp att ca. 100 meter vestanfor, og det var akkurat nok til å unngå det
neste storskredet som kom i 1868».

-

Snøskred, Sletten ved Liabø (Liabøslættet), 10.3.1858
«På garden Sletten under Liabø, Liabøslættet, gjekk den 10. mars 1858 ei snøskred som tok stovehuset kl.
1900. To personar, kona på garden og eitt gutebarn let liv. På Sletten budde då 5 menneske, og dei andre tre
vart meir eller mindre skadde. Gusten bles vekk stova, men golvet og nokre omfar vart verande att, og dei vart
nedgravne under snø og stein frå skorsteinen. Fire av dei låg nær kvarandre, høyrde jammer og ynk utan å
kunne gjere noko. Mannen låg og høyrde korleis konas og veslegutens jamring gradvis togna, guten først, kona
stilna noko over midnatt, trudde han. Om morgonen kom grannen Ivar Bråtom tilstade, og då var Slettekaren
komen seg laus, og dei to karane prøvde å få dei hine ut. Eldste sonen hadde fått ein gloande skorsteinsdel
over magen og gret seg ille. Både han og faren fekk lange sjukeleie, men dei overlevde. Den 19-årige dottera
kom best frå det, snøfonna hadde kasta henne bak ein mur utom hustufta, og ho hadde klart å kome seg fri
snøen i løpet av natta, men ikkje makta å ta seg fram til nabogarden pga. av den djupe snøen. Ho vart verande
ute heile natta «uden andre Klæder end Strømper, Sko, Linned og et tyndt Skjørt. Men hun er dog frisk» heiter
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det i ei avismelding. Kyrkjeboka: Brit Halvorsdattar Sletten under Liabø (54 år) og Halvor Eriksen Sletten (5
år), husmannsfolk: ”omkommen i sneskred”. Husa vart etter dette flytta 300 m aust for gamletunet, til der
Liabøslættet er i dag. Murane frå gamehusa er framleis å sjå der skredet herja».

-

Snøskred, Emang (Imangen), 12.2.1868
«Kleivgardene. Snøskred over gardane Imangen (Emang) og Kletthamran i øvre dal av Gråurda i øvre
Sunndalen ca. 2,8 mil frå Oppdal. Det hadde ikkje vore frost i jorda før på denne vinteren, og oppå det tjukke
snølaget kom meir og meir snø i februar. Eit breit snøras gjekk om natta til 12. februar 1868, rasa heilt ned til
elva og tok gardane Imangen, Kletthamran og Imangsmorka. Dette var ei tørrsnøfonn frå fjellsida oppe i
Grønslåa og Stekershovden i 1200 meters høgde, og omtrent 1000 meter brei. Garden Stekra (Stekeren) låg
eigentleg midt i skredet, men skredet delte seg i Baklia ovanfor tunet og råka ikkje husa her, og alle på Stekra
slapp frå det. 58 menneske vart tekne i fonna. På Imangen budde mann, kone og fem barn, og losjerande
vegarbeidarar. På Imangsmorka budde mann, kone, 3 barn og 9 vegfolk. På Kletthamran; mann, kone og eit
barn og vegarbeidarar. Det var mange vegarbeidarar på desse gardane den tida, noko som gjorde at talet på
omkomne vart svært stort: I alt 32 døde, alle ligg i sams grav på kyrkjegarden på Lønset, med ein minnestein
der. 26 personar kom seg unna eller vart funne att i live, og av desse var 23 skadde. Dette er det mest
katastrofale enkeltskredhending med snøskred vi kjenner til i Noreg. Dei omkomna vart funne etter kvart,
nokre stadar vart fonna ca. 60 meter djup, og dei døde vart gravlagde på Lønset i fire etappar, dei åtte siste
den 10.april. Det vart bygd opp nye hus på Nedre Kletthamran, noko nedanfor dei gamle, med ei stove og
uthus inn mot hammaren slik at taket fekk same vinkel som terrenget ovanfor. I 1923 kom ei nytt snøskred og
huset vart såleis ståande, men murpipa vart sopt vekk. Sjølve garden Klethamran vart flytta litt lenger mot vest
og er enno i drift, men ingen bur på Nedre Kletthamarn i dag, og stovehuset er freda som kulturminne.
Namneliste over omkomne i arkiv».

I NVE Atlas er det i tillegg registrert flere steinsprang på RV70, spesielt i den vestlige delen av området,
fra skrentene som ligger ca. 50 m ovenfor (Gråura). Denne riksveistrekningen er kjent for å være
steinsprangutsatt.
Under intervjuer til lokalkjente i forbindelse med vår befaring, mottok vi ikke flere opplysninger om
skred i kartleggingsområdet. Vi fikk imidlertid bedre kartfestet hvor det store skredet i 1868 gikk
(Vedlegg 8C).

4.8.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringene.

4.8.5 Modeller og oppsett
I dette området er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot sørøst til sørvest, men ligger i alle omtrent i samme høyde og delvis i le for
vindretninger som kan gi mye nedbør eller flytte mye snø fra nærliggende fjellområder. Det er derfor
forutsatt bruddkanthøyder på 2 m for alle løsneområder, etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt
3.6.2. I deler av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred.
Skogen er derfor tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred i sidedalen til Svorunda. Benyttet
parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. Samme programvare er også benyttet for modellering av jordog flomskred, med egne parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jord- og
flomskred er tegnet i terreng over 25 – 30° helning der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer at
mange tidligere små utglidninger startet fra, i den østlige delen av kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.
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4.8.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
34, samt mer detaljert i vedlegg 8E.
Dimensjonerende skredtype de fleste steder ovenfor og ved gårdene er snøskred, med steinsprang kun ved
lokale skrenter. I den nedre delen av kartleggingsområdet, mot Rv70 er steinsprang dimensjonerende
skredtype, ettersom mange kildeområder ligger like ovenfor vegen og utfall er relativt hyppig. Flomskred
og sørpeskred er dimensjonerende langs Svorunda. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet
større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er 5 boligbygg innenfor
faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.

Figur 34: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 8 - Klevgardan.

4.8.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er, i delen av området ovenfor gårdene, enkelte små terrengpartier som representerer kildeområder for
steinsprang. Det er observert oppsprekning og enkelte avløste partier, og utfall av steinblokker derfra kan
derfor forventes hyppig nok til å ha betydning for 1000 års faresone. Det er mange flere og mer aktive
fjellskrenter nedenfor gårdene, ca. 50 – 150 m ovenfor Rv70 (Figur 4 i Vedlegg 8A). Derfra har det vært
en del utfall, og stein har noen ganger kommet ned på riksvegen. Siden den aktuelle vegstrekningen er
relativt lang, vurderer vi den årlige sannsynligheten for hver 30-meters strekning å være lavere enn 1/100,
og derfor er det ikke tegnet faresone for 100 års skred dimensjonert av steinsprang.
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4.8.6.2 Snøskred
Dette kartleggingsområdet har lang og omfattende historikk for store snøskred, spesielt øst for Svorunda,
men i en anledning også ved Liabø, helt i vest. Alle de største snøskred gikk mellom 1752 og 1868.
Denne perioden er siste del av «Den lille istid», en 300 års lang periode (ca. 1550 – 1850) karakterisert av
kaldere og mer nedbørsrikt klima enn de tidligere århundre. Mange store «snøskredvintre» i Norges
historie var i den perioden. På grunn av både klimaet og mer utbredt beite, er skogen kjent for å ha vært
tilnærmet fraværende i liene ovenfor gårdene i dette området. Et historisk bilde vi fikk tilgang til (Figur 7
i Vedlegg 8A) underbygger denne antakelsen.
Dagens klimaforhold gjør det mindre sannsynlig med så store mengder tørr snø som fortellingene fra
1868 indikerer (2 m nysnø i flat mark ved Oppdal og minst 7 – 8 m snø i lesider ovenfor gårdene i dette
kartleggingsområdet). Vegetasjonsforholdene har endret seg i minst like stor grad. Glissen skog og kratt
opp mot den øvre skoggrensen (kombinert med lavere snødyp) kan trolig antas å redusere den mulige
bruddforplantingen, slik at de reelle løsneområdene i dag, i vertikal høyde, er mindre enn de var i 1868.
Skogen i fjellsiden kan også antas i stand til å ta litt energi fra eventuelle nye skred. Selv når alt dette er
tatt i betraktning, vurderer vi fortsatt fjellsiden å kunne gi relativt store snøskred, dog noe sjeldnere.
Modelleringsresultater (Vedlegg 8D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er sannsynlig, dersom store
skred blir utløst, selv når dagens skog er tatt i betraktning (Vedlegg 8F). Det å tallfeste sannsynligheten
for et slik scenario er alltid svært vanskelig. Dersom vi bare skulle legge vekt på historikken, med fem
hendelser ned mot bebyggelsen øst i området siden 1752, ville vi komme fram til en årlig sannsynlighet
av relevans for 100 års skred. Vi legger imidlertid vekt på de endrede klima- og vegetasjonsforholdene,
og basert på det konkluderer med at store skred ned til bebyggelsen nå har en årlig sannsynlighet på
mellom 1/500 og 1/1000, dvs. av relevans for 1000 års faresone. Ved Liabø, i vest, tilsier både historikk,
topografiske forhold og modellresultater at sannsynligheten for langt utløp mot gården er mindre
sannsynlig, og vi mener det er på akkurat over 1/1000.

4.8.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke som sådan kjent i dette området. Topografien er imidlertid slik at typiske
løsneområder for sørpeskred kan bli identifisert i dalen der Svorunda renner. Området er forholdsvis
snørikt og har et innlandsklima som legger til rette for vedvarende svake lag helt til våren, når
temperaturene ofte stiger brått. Den sidedalen drenerer dessuten et relativt stort fjellområde og flere
mindre sidedaler, og kan således motta mye vann ved brå væromslag. Sørpeskred vurderes derfor å kunne
inntreffe hyppig nok til å ha betydning for alle tre faresonene (Vedlegg 8E).

4.8.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden øst for Svorunda er det flere spor etter tidligere utglidninger, hvorav noen relativt
ferske (Vedlegg 8C og Figur 8 i Vedlegg 8A). Nedenfor disse sårene ser vi ikke tydelige
akkumulasjonsformer (vifter). Dette er trolig fordi de mobiliserte volumene har vært veldig små og har
spredt seg langs skredbanen, uten å konsentrere seg i foten av skråningen. Noe kan også ha gått ned i elva
og vasket videre nedover.
Vi mener i alle fall at flere slike jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse hvor akkurat de
vil skje. Utløpet av jordskred ventes ikke å bli større enn det av snøskred. Dvs. at jordskred ikke
dimensjonerer faresonen. Flomskred langs Svorunda er også mulig, trolig med noen tiår (små hendelser)
til hundreårs (middels store hendelser) gjentaksintervall. Der er flomskred dimensjonerende for
faresonene sammen med sørpeskred.
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4.8.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen reduserer omfang av mulig medriving av snø og forebygger snøskredutløsning i enkelte bratte
terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder, i tillegg til de som ligger lenger oppe i
fjellsiden. Skred fra de eventuelle løsneområdene ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere enn fra
høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss grad bremsende på snøskred ovenfra, samt
steinsprang (mellom gårdene og Rv70), og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom
skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering
føre til en økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 8E). Eksisterende bebyggelse ligger imidlertid
allerede innenfor faresonene under dagens vegetasjonsforhold, og tap av skog over store områder ovenfor
gårdene kan da bare gjøre dem enda mer utsatte. Vi lar vurderingen av eventuelt behov for spesiell
forvaltning av denne skogen, være opp til kommunen. Skogen som er av betydning for
skredfarevurderingen, er i alle fall avgrenset i Vedlegg 8F.

4.8.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men ville trolig bli
kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert
vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.9 Område 9 – Engan
Kartleggingsområdet omfatter til sammen 9 km med fjellsider på begge sider av Drivdalen og nordsiden
av Åmotsdalen (Figur 36 og Figur 35). Det er mange gårder og bolighus, i tillegg til fritidsbebyggelse og
en campingplass innenfor kartleggingsområdet. Figur 1 til Figur 9 i Vedlegg 9A viser flere oversiktsbilder
av de ulike delene av området.

Figur 35: Oversiktsbilde av området (flybilde fra www.norgeibilder.no).

68

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 36: Oversiktskart over kartleggingsområde 9 – Engan.

4.9.1 Topografi og grunnforhold
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen og er vist i Vedlegg 9B.
Dette kartet viser ganske ulike helningsforhold i fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet.
Østsiden av Drivdalen består av den nordvestvendte siden av Risberget (1340 moh.), Storhøa (1391 moh.)
og en 1329 m høy fortopp av sistnevnte fjell. Derfra og videre nordover avtar høyden av fjellsiden raskt
langs en rygg som kartene viser under navnet Fluern. Fjellsiden ned mot kartleggingsområdet går under
navnet Englia. Denne fjellsiden, fra 650 til 1250 moh., er i hovedsak brattere enn 25 - 30° og i sin øvre del
inneholder flere partier over 45 - 60°. Skyggekartet viser at denne fjellsiden er relativt kraftig ravinert der
titalls bekker har skjært seg ned gjennom det en gang tykke morenedekket. Helt i nordøst blir terrenget
ovenfor kartleggingsområdet mye slakere, samt mye mindre ravinert.
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Vestsiden av Drivdalen består av de øst og sørøstvendte sidene av Veslhaugen (1395 moh.) i nord, og
Blakhaugen (1423 moh.) litt lenger sør. Mellom disse to fjellene åpner en erosjonsdal seg, der flere
relativt store og dypt nedskjærte bekker går sammen i Skredabekken og videre inn i kartleggingsområdet
ved gården Skreda. Helt i nord, ovenfor Skreda, er det terreng brattere enn 25 - 30° fra ca. 680 moh. til
1250 – 1300 moh. Inne i sidedalen der Skredabekken renner, er terrenget mye slakere, med unntak av
noen bratte erosjonskanter langs bekkene omtrent midt i fjellsiden, samt et svært bratt terrengbelte rett
under fjelltoppene som avgrenser den øvre delen av sidedalen. Videre sørover, ovenfor Vammervollan og
Vammervolltrøa, er terrenget ganske slakt opptil ca. 850 – 900 moh. Derfra og opptil 1250 – 1350 moh.
er det store sammenhengende partier godt over 25 - 30°, inkludert noen skrenter over 45 - 60°.
Nordsiden av Åmotsdalen er brattere enn 25 - 30°, og stedvis brattere enn 45 - 60°, helt fra bunnen og
opptil 1100 – 1150 moh., der fjellet begynner å flate ut mot toppen. I denne fjellsiden står Gråurdbekken
for mesteparten av avrenningen og kommer ned til Åmotselva gjennom et veldig bratt og til dels smalt
løp.
Fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet er dekket av bjørkeskog opptil ca. 900 - 1000 moh., med unntak
av mindre partier der aktive skredprosesser eller andre forhold skaper dårlige levekår for skogen.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1958 - 2014 viser ingen vesentlig fortetting av
skogen eller endringer i den øvre skoggrensen, bortsett fra fjellsiden øst for Driva, der den øvre
skoggrensen synes å ha flyttet seg oppover med ca. 50 – 100 høydemeter i denne perioden.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av granitt og gneis i
mesteparten av de to fjellsidene langs Drivdalen. Langs Åmotsdalen og der denne møter Drivdalen viser
berggrunnskartet, i tillegg til granitt og gneis, også amfibolitt, metasandstein og glimmerskifer.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart, er fjellsidene på nordsiden av Åmotsdalen og vestsiden av
Drivdalen dekket av tynn morene, med lommer av tykkere morene og noen skredavsetninger nedenfor de
bratteste skrentene. Fjellsiden øst for Drivdalen er kartlagt som bart fjell, med skredavsetninger helt
nederst og opptil midten av fjellsiden i den nordre halvparten av denne.

4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har i dette området ikke hatt tilgang til relevante utredninger.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor
potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.9.3 Skredhistorikk
NVE Atlas (NVE, 2018) viser de følgende relevante registreringene innenfor kartleggingsområdet:
-

Snøskred, Stølen, 20.1.1737
«På Stølen (Stølan), ein gard som den gongen låg mellom Åmotsdalen og Engjom (Engan) gjekk det eit stort
snøskred den 20. januar 1737 som tok alt folket, (samtidig med Steinbuenget). Stølen låg mellom Engjom og
Åmotsdala. Det var seint om kvelden dette skjedde. På Stølen var Semon Person og Sigrid Olsdotter brukarar,
og heile 11 menneske budde der. Stølsbonden kom akkurat tilbake frå ei ferd frå byen. Når det var retteleg
uver kunne stølsfolket stundom liggje over nede på Engjom, men stølsmannen ville straks heim, blir det sagt,
også saman med ei dotter som var på vitjing, og dei drog såleis til Stølen og kom inn i skredet, og alle på
garden omkom, i alt 11. Også dyra vart drepne: 14 kyr, 4 hestar og 30 småfe strauk med – obs. truleg er dette
talet på husdyrtap samla for både Steinbuenget og Stølen, (det er spesielt at slike ulykker blir slegne saman i
tingforretningane) sjå Stenbueng».
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-

Jordskred, Volla (Vollen), juli 1789
«Ofsen den 21-23. juli 1789. Volden (Volla) oppe i Drivdalen. Ei rad landlaup og storflaum gav store skader.
Jordskred oppe frå lia tok alle husa på Volden unntatt ein ny stall. Kvelden før den 22.7. gjekk alle folka og la
seg i stallen fordi taket i stova var så utett, og slik berga dei livet, men alt anna for, også klede og inventar.
Skredet øydela garden nesten totalt. Garden enda i 1792 på auksjon, men ingen ville kjøpe. Men folket klarte
til slutt å take opp att garden til eit drivverdig bruk.».

-

Jordskred, Engan, juli 1789
«Ofsen den 21-23. 7. 1789. Engan (Engjom). Alle tre Engangardane låg der Søstu er i dag. Store ras i Englia
øydela fullstendig alle husa i Søstu og Utistu. I Takseringsforretningen frå 1790 står: "at tilforn staaende
Huuse med Tompt til en Steenhaab forvandlet, saa Rudene af Huusene ei seees." Og konklusjonen om gardane
vart at "begge var ruinerede." Og skylda sett ned nesten til ingenting. (Frå 18 marklag til 1). Søgard slapp
noko betre unna, men all åker og eng på dei tre gardane gjekk tapt. Folket prøvde å bere alt innbu til ein
tryggare stad. Men før dei fekk frakta bort gamlekona på garden, som dei hadde venta med til slutt, kom
skredet som tok ut husa og tunet, og kvinna strauk med. Tap av husdyr. Vegar vart skadde».

I NVE Atlas er det i tillegg registrert skader ifb. Ofsen i 1789 også ved Gottem, rett utenfor
kartleggingsområdet i nord. Videre er det registrert et jordskred på E6 rett sør for kartleggingsområdet, i
1965, og to uspesifiserte løsmasseskred på E6 i 2000 og 2005 i den nordre delen av kartleggingsområdet.
Under intervjuer til lokalkjente i forbindelse med vår befaring, mottok vi i tillegg opplysninger om at
snøskred i 1942 eller 1944 igjen skal ha gått omtrent der det hadde gått ned i 1737, men denne gangen
uten å ta bygg eller mennesker. Videre fikk vi opplysning om at et jord- og/eller flomskred for 7 – 8 år
siden skal ha gått ned bak samme gård, Stølgjerdet. Et snøskred skal en gang også ha tatt en låve på
Åmotsdal gård. Lenger inne i Åmotsdalen, ved Gammelseterlia, skal både snøskred og jord-/flomskred gå
relativt ofte rundt stølen.

4.9.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringene.
Databasen har imidlertid registrert en flomforebygning i Skredabekken, rett ved Skreda går, og en
elveforebygning / erosjonssikring i Driva ved områdets sørøstlige grense.

4.9.5 Modeller og oppsett
I dette området er modellering utført for alle skredtyper.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. I det aktuelle området er
det løsneområder vendt mot alle himmelretninger, i ulik høyde og terrengformasjoner. Det er derfor
forutsatt bruddkanthøyder fra 1 til 2 m, etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I deler av
fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er derfor tatt i
betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred i Skredabekken, i Gråurdbekken og fra et
par mulige kildeområder i fjellsiden vest for Driva. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
Samme programvare er også benyttet for modellering av jord- og flomskred, med egne parametersett også
angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng over 25 – 30° helning
der terrenganalyser basert på skyggekart indikerer at mange tidligere små utglidninger startet fra, i den på
vestsiden av Drivdalen og nordsiden av Åmotsdalen.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.
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4.9.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
37, samt mer detaljert i vedlegg 9E.
Alle skredtyper er aktuelle i kartleggingsområdet, og dimensjonerende ulike steder. Steinsprang er bare
dimensjonerende i den trange delen av Åmotsdalen der de ikke er bebyggelse og ved noen lokale skrenter
på vestsiden av Drivdalen, blant annet ved campingplassen nede ved Driva. Flomskred og sørpeskred er
dimensjonerende ved de mange bekkene som kommer ned fra de to fjellsidene langs Drivdalen, og
snøskred er dimensjonerende de fleste andre steder. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet
større enn både 1/5000 og 1/1000 i det vurderte området, og også 1/100 langs Åmotsdalsveien. Det er 5
boligbygg og 1 fritidshus innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen
bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 37: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 9 - Engan.
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4.9.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er flere kildeområder for steinsprang i kartleggingsområdet. De fleste ligger imidlertid langt oppe i
fjellet, med mye slakere og til dels skogdekket terreng nedenfor, slik at utfall som berører bebyggelsen er
usannsynlig. Fjellet er spesielt oppsprukket og bratt ovenfor Åmotsdalsvegen, og utfall derfra ventes å
komme relativt ofte, med utløp på vegen eller i elva. Dette er bekreftet av modelleringsresultater
(Vedlegg 9D), selv når vi legger vekt på resutater som forutsetter blokker på 1 – 2 m3. De lokale
skrentene lenger nede i Drivdalen fremstår i all hovedsak som iserodert og kompakte (Figur 11 i Vedlegg
9A), med lite avløst materiale og dermed svært lav sannsynlighet for utløsning av steinsprang. Det er
noen løse blokker i skrenten ved campingplassen, og det er dermed tegnet 1000 års faresone der.
I fjellsiden ovenfor Skreda mener vi ligger det et ustabilt fjellparti (Figur 12 og 13 i Vedlegg 9A), der
dype sprekker avgrenser minst 4 – 5 blokker som virker helt eller delvis separert fra resten av fjellet. Den
aller minste blokken (nr.1 i figurene) er på minst 300 – 500 m3. Denne har allerede flyttet seg flere meter
utover og nedover fra sin opprinnelige posisjon. Rett bak denne er det et parti på minst 90.000 m3 (30 x
60 x 50 m, markert med nr.2 i figurene). Vi mener det er liten tvil om at parti nr.1 og nr.2 er på vei ut,
selv om utfall av nr.2 kan ta mye lenger tid enn utfall av nr.1. Videre innover i fjellet mener vi det er et
ytterligere ustabilt parti (nr.3 i figurene) på over 400.000 m3, dersom sprekkene fortsetter oppover slik de
ser ut å gjøre på våre dronebilder og videoer. Helt inntil disse tre partiene, mot nord, er det to ytterligere
avlange partier (nr.4 og nr.5) hvis volum er vanskelig å estimere, men trolig er minst like stort som alle
partiene nevnt ovenfor, til sammen. Hvis vi betrakter alle disse som et ustabilt fjellparti, er volumet trolig
på ca. 1 million kubikkmeter, og dette faller dermed innenfor fjellskredkategorien. Basert på enkle
observasjoner kan vi ikke si noe om hvorvidt det er bevegelser i de ulike partiene og hva sannsynligheten
for utfall er. Utfall av blokk nr.1 er sannsynlig, men ventes ikke å nå gården, basert på
modelleringsresultater (Vedlegg 9D). Sannsynligheten for utfall av de andre, mye større partiene bør
vurderes etter nærmere undersøkelser for å avklare omfanget av eventuelle bevegelser, samt definere
volumene mer presist. Resultatet av nærmere undersøkelser vil ikke nødvendigvis indikere en situasjon av
betydning for faresonene.

4.9.6.2 Snøskred
Det er noe historikk for store snøskred i deler av kartleggingsområdet, mellom Åmotsdalen og Engan.
Det største snøskredet gikk mellom 1737, en tid karakterisert av kaldere og mer nedbørsrikt klima enn
dagens. Flere snøskred gikk imidlertid også i 1900-tallet, og vi ser at mange relativt store løsneområder
fortsatt er aktuelle. Mange av de potensielle løsneområdene ligger mer eller mindre i le for nordvestlig
vind, og dette ikke bare i Åmotsdalen men også øverst i fjellsidene på vestsiden av Drivdalen. Det er
imidlertid langt og slakt fra løsneområdene til kartleggingsområdets grenser.
Modelleringsresultater (Vedlegg 9D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet, for det vi mener er 1000
års scenario, er sannsynlig bare der det er historikk for tidligere snøskred, dvs. fra Åmotsdalen til Engan.
Nord for Engan, på vestsiden av Drivdalen, tilsier både skjønn og modelleringsresultater at det skal enda
mer ekstreme hendelser (omtrent 5000 års gjentaksintervall) til for å berøre kartleggingsområdet, mens
1000 års snøskred ventes å stoppe noe ovenfor kartleggingsområdets øvre grense. Eneste unntak er et lite
område ved Skreda, der snøskred er med på å dimensjonere faresonen.
Langs hele fjellsiden øst for Driva er det mulige løsneområder for snøskred i le for østlige vindretninger.
Vind fra NØ til SØ kan flytte og akkumulere store tørrsnømengder i oppholdsperioder etterfølgende store
snøfall. En slik utløsningsmekanisme har gitt relativt store skred i Oppdal-området, og vi ser den derfor
som relevant for 1000 års scenarioer også i dette området. Modelleringsresultater tilsier at utløpet ned til
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kartleggingsområdet for et slikt scenario er sannsynlig, selv når skogen er tatt i betraktning (Vedlegg 9F).
Derfor er snøskred med på å dimensjonere faresonene her.

4.9.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke som sådan kjent i dette området. Topografien er imidlertid slik at typiske
løsneområder for sørpeskred kan bli identifisert langs Gråurdbekken, Skredabekken, samt noen bekker
som renner ned i fjellsiden øst for Driva. Området er forholdsvis snørikt og har et innlandsklima som
legger til rette for vedvarende svake lag helt til våren, når temperaturene ofte stiger brått. Sørpeskred
vurderes derfor å kunne inntreffe hyppig nok til å ha betydning for faresonene (Vedlegg 9E).

4.9.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I
dette kartleggingsområdet er det også historikk for jord- og flomskred, spesielt ved Stølgjerdet, Vollan og
Engan, samt langs E6. I tillegg har vi registrert flere spor etter utglidninger i de fleste fjellsidene over
kartleggingsområdet, samt mulige flomskredløp med tegn på gammel erosjon og nedskjæring på østsiden
av området. Langs Skredabekken er erosjonsprosesser fortsatt aktive (Vedlegg 9C og Figur 2, 7, 8 og 10 i
Vedlegg 9A).
Vi mener at flere jordskred og flomskred i dette området er sannsynlige. Utløpet av jordskred ventes ikke
å bli større enn det av snøskred. Like sør for Stølegga er jordskred imidlertid dimensjonerende, ettersom
snøskred der ikke ventes å gå så langt. Flomskred er aktuelt i mange bekker i området, og vurderes å være
den viktigste problemstillingen, dvs. dimensjonerende for faresonene, ved Vamran, i Gråurdbekken,
Skredabekken og flere bekker som fra Storhøa kommer ned mot E6. Der er flomskred dimensjonerende
for faresonene sammen med sørpeskred og stedvis snøskred.

4.9.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen forebygger snøskredutløsning i mange bratte terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle
løsneområder i tillegg til de som ligger lenger oppe i fjellsidene. Skred fra de eventuelle løsneområdene
ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere enn fra høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss
grad bremsende på snøskred ovenfra, samt steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av
jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det
etter vår vurdering føre til en økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 9E). Vi lar det være opptil
kommunen å velge om skogen bør behandles som vernskog eller bare sørge for en ny vurdering av
skredfare dersom skogen over store arealer skulle bli borte. Skogen som er av betydning for
skredfarevurderingen, er i alle fall avgrenset i Vedlegg 9F.

4.9.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men ville trolig bli
kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert
vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.10 Område 10 – Nestavollan
Kartleggingsområdet er 600 m langt og ligger ved Nestavollen, på østsiden av Drivdalen (Figur 38 og
Figur 39). I Vedlegg 10A presenteres flere oversikts- og detaljbilder av området.

Figur 38: Oversiktsbilde av området (dronebilde tatt mot øst).
Finnshøa

Figur 39: Oversiktskart over kartleggingsområde 10 – Nestavollan.
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4.10.1

Topografi og grunnforhold

Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Finnshøa (1440 moh.). Fjellsiden vender mot vest.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen og er vist i Vedlegg 10B.
Dette kartet viser svært bratt terreng praktisk talt overalt i fjellsiden: Fra rett bak Nestavollan gård (ca.
740 moh.) opptil ca. 1320 moh. er terrenghelningen konstant over 30°, og mange fjellskrenter er mellom
45° og vertikale. I den nordlige delen av området, ovenfor gården, ligger de aller fleste bratteste skrentene
over 975 moh., mens i sør, ovenfor en stor rasteplass på E6, er det store steile fjellskrenter spredt over
hele fjellsiden.
Fjellsiden er også karakterisert av mye steinur, både ovenfor gården, der ura strekker seg helt ned til foten
av fjellsiden, bak byggene, og lenger sør, der ura kler foten av de bratte skrentene øverst i fjellsiden. Den
nordlige grensen av kartleggingsområdet ser i tillegg ut å ligge på en større vifteform. Kombinert med
mye større steinmaterialer og topografien i fjellsiden ovenfor, tolker vi dette som en mulig, gammel
fjellskredavsetning. Denne vifta og mulige fjellskredavsetningen strekker seg trolig helt ned til E6 og
Driva, og i mye større bredde enn steinsprangavsetningen kartlagt i Vedlegg 10C.
Fjellsiden er dekket av bjørkeskog opptil ca. 950 - 1000 moh., men det er flere bare partier lenger nede i
fjellsiden, og stedvis ned til foten, der det er steinur. Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden
1958 - 2014 viser ingen vesentlig fortetting av skogen, men den øvre skoggrensen flyttet seg oppover med
ca. 50 - 100 høydemeter.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av glimmerskifer i nedre og
midtre deler av skråningen, amfibolitt og grønnskifer i den øvre delen. Ifølge NGUs kvartærgeologiske
kart, er det fjell i dagen over mesteparten av fjellsidene, med steinsprangavsetninger over den nordligste
og sørligste delen av området. Avsetningen kartlagt ved den store vifta i nord, strekker seg helt ned til E6
og Driva, men er ikke kartlagt spesifikt som fjellskredavsetning.

4.10.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi har i dette området ikke hatt tilgang til relevante skredfareutredninger.
Det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018), samt innenfor potensiell
skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred.

4.10.3

Skredhistorikk

NVE Atlas (NVE, 2018) viser bare en relevant registrering innenfor kartleggingsområdet:
-

Steinsprang, Nestavollan, 12.5.1987

«Oppdal. Drivdalen. Kl. 1500 tysdag 12. mai 1987 kom eit steinskred mot Nestavollen oppe i Drivdalen. Skredet
råka bustadhuset der, slo inn vegger og flytta huset frå grunnmuren. Folk som var inne, kom frå det utan skade. Eit
uthus vart knust. Det var steinblokkar på 5-6 tonn som losna oppe i fjellsida. Steinane gjekk ned på E6, 40 meter
nedanfor huset. Bustadhuset vart bygd opp att, men det er ikkje lenger fast busetnad på Nestavollen i dag».

I NVE Atlas er det i tillegg registrert flere steinspranghendelser som har gått ned på E6 like nord og like
sør for kartleggingsområdet.
Under intervjuer til lokalkjente i forbindelse med vår befaring, mottok vi ingen tilleggsopplysninger om
skred i dette området.
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4.10.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringene.

4.10.5

Modeller og oppsett

I dette området er modellering utført for alle skredtyper unntatt sørpeskred ettersom forholdene ikke
ligger til rette for denne skredtypen.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. I det aktuelle området er
det løsneområder vendt mot nordvest til sørvest, alle mellom 1100 og 1300 moh. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 1.35 m for alle løsneområdene, etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. I
deler av fjellsiden er skogen vurdert å kunne ha en bremsende, dog liten, effekt på snøskred. Skogen er
derfor tatt i betraktning ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred, med egne parametersett også
angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige løsneområder er tegnet i terreng over 25 – 30° helning der terrenganalyser
basert på skyggekart indikerer at flere tidligere utglidninger startet fra, mellom 950 og 1100 moh. Noen
av formene identifisert på skyggekartet kan imidlertid være bakkanten av skred i fastfjell.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.10.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
40 samt mer detaljert i vedlegg 10E.
Alle skredtyper bortsett fra sørpeskred er aktuelle i kartleggingsområdet, og dimensjonerende ulike
steder. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100. Det er
1 boligbygg innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak
faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 40: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 10 – Nestavollan.

4.10.6.1

Steinsprang og steinskred

Hele den øvre delen av fjellsiden, samt store skrenter i den midtre og nedre delen av skråningen sør i
området, er kildeområder for steinsprang. De fleste skrentene ligger langt oppe i fjellet (Figur 1 og Figur
3 i Vedlegg 10A), og terrenget mellom skrentene og dalbunnen har relativt stor ruhet, delvis på grunn av
uravsetninger, og er til dels skogdekket. Terrenget er imidlertid også bratt hele vei til foten av fjellet. Det
er historikk for utfall som har gitt skader på Nestavollen gård og kommet ut på E6 både der, litt nord og
litt sør for kartleggingsområdet. Noen særdeles store blokker er fortsatt synlige i den flate dalbunnen
(Figur 2 og Figur 5 i Vedlegg 10A), men de fleste som har kommet ned over tiden antas å være fjernet.
Fjellet ser også ut å være forholdsvis oppsprukket, og dette, sammen med de store avsetningene, tilsier at
utfall skjer relativt ofte. Modelleringsresultater, med større vekt på resultater som forutsetter 20 m3
blokker, og historikk peker begge mot at 1000 års hendelser kan gå ned til dalbunnen, og dette gjenspeiles
i faresonene.
I fjellsiden ovenfor Nestavollan mener vi det er et mulig ustabilt fjellparti på anslagsvis 85 x 25 x 20 m,
dvs. ca. 40 – 45.000 m3 (Figur 6, 7 og 8 i Vedlegg 10A), avgrenset av en tilsynelatende dyp sprekk i
bakkant. Det ligger også et mindre parti på noen få tusen kubikkmeter like nedenfor. Dette faller innenfor
steinskredkategorien. Basert på enkle observasjoner kan vi ikke si noe om hvorvidt det er bevegelser i de
partiene og hva sannsynligheten for utfall er. Det er imidlertid sannsynlig at eventuelt utfall av disse
partiene helt eller delvis ville gå ned til dalbunnen. Faresonene for 1000 års og 5000 års skred er i dette
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området dimensjonert av flere skredtyper og går henholdsvis ned til E6 og til Driva. Vi anbefaler
imidlertid at det utføres nærmere undersøkelser (eks. bakkeradar) for å bekrefte eller avkrefte at det er
bevegelser. Ved større bevegelser kan faresonene måtte justeres, for eksempel ved at det også kommer en
100 års faresone.
Vi mener for øvrig at større steinskred, og mulig også fjellskred, ikke er nye i dette området. Ovenfor
kartleggingsområdets nordlige ende vurderer vi at det kan være nok et potensielt ustabilt fjellparti, enda
større enn det nevnt ovenfor (Figur 9 i Vedlegg 10A). Sprekken i bakkant av dette ser imidlertid ikke ut å
fortsette langs hele partiet. Derfor antar vi at en eventuell bevegelse her ikke kan ha vært stor, og at den
årlige sannsynligheten for utfall er lavere enn for partiet ovenfor Nestavollan. Hele den store vifta rett
nord for kartleggingsområdet (Figur 9 i Vedlegg 10A), mener vi kan være en gammel fjellskredavsetning.
Dette henger godt sammen med volumet som mangler i skrenten ovenfor, og det virker usannsynlig at
hele den vifta kan ha oppstått som resultat av steinsprang og mindre flomskred. Vi har imidlertid ikke
undersøkt det området nærmere og kan derfor ikke utelukke annen opprinnelse (eks. fjellrygg).

4.10.6.2

Snøskred

Fjellsiden har store bratte terrengpartier som også er bare, og dermed utgjør mulige løsneområder for
snøskred (Figur 1, 2 og 7 i Vedlegg 10A). Disse løsneområdene vender mot nordøst til sørøst, dvs. ikke i
le for nordvestlig vind som ofte leverer store snøfall i Oppdal området. Fjellsiden flater imidlertid ut og
går over til store slake høyfjellsområder like ovenfor løsneområdene. Dette tilsier at det er gode
muligheter for at østlige vinder kan flytte snø inn i løsneområdene ovenfor Nestavollan.
Vi registrerer også at skogen enkelte steder ovenfor Nestavollan er preget at snøskred eller kraftig snøsig
(Figur 10 i Vedlegg 10A). Vi er ikke sikre på hvilken av disse to prosessene står bak skadene i skogen,
men begge ville ha stor betydning, for de i det minste tilsier at store snømengder akkumuleres i fjellsiden.
Snøskred vurderes derfor som en veldig aktuell skredtype i fjellsiden.
Modelleringsresultater (Vedlegg 10D) tilsier at utløp inn i kartleggingsområdet er sannsynlig, dersom
store skred blir utløst, selv når dagens skog er tatt i betraktning (Vedlegg 10F). Alle forholdene tatt i
betraktning mener vi at store snøskred ned til dalbunnen har en årlig sannsynlighet høyere enn 1/1000, og
er stedvis dimensjonerende for faresonene.

4.10.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred er ikke kjent i dette området. Topografien tilsier heller ikke typiske løsneområder for
sørpeskred. Terrenget er meget bratt, noe som gjør det usannsynlig at store snømengder kan bli
vannmettet uten at vannet finner en naturlig avrenning nedover i skråningen. Det er dessuten stor
terrengruhet på grunn av mye skrenter og steinur, og delvis skog. Sørpeskred vurderes derfor ikke å ha
stor nok sannsynlighet til å ha betydning for faresonene (Vedlegg 10E).

4.10.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den
aktuelle fjellsiden er det flere spor etter tidligere utglidninger (Vedlegg 10C). Disse ligger i hovedsak rett
under fjellskrenter, og vi antar derfor at mange av disse er utglidninger i løsmasse og kan ha blitt utløst av
steinsprang, som er en relativ hyppig prosess i fjellsiden. Nedenfor flere av disse sårene ser vi tydelige
akkumulasjonsformer (vifter). Noen av formene tolket som utglidningssår kan imidlertid være bakkanter
av skred i fastfjell.
Vi mener totalt sett at flere jordskred er sannsynlige, selv om det er umulig å forutse hvor akkurat de vil
skje. Utløpet av jordskred ventes ikke å bli større enn det av snøskred eller større steinsprang. Dvs. at
jordskred ikke dimensjonerer faresonene. Flomskred er imidlertid også mulig, enten som en videre
utvikling av jordskredhendelser, eller ved at steinmasser som står i rasvinkel i steinur, settes i bevegelse.
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Sannsynligheten for dette vurderes ved Nestavollan og litt lenger sør å være stor nok til at flomskred der
bidrar til å dimensjonere faresonene.

4.10.6.5

Forutsetninger for faresonene

Hele fjellsiden i dette området er bratt nok til å teoretisk kunne gi snøskred. Skogen forebygger
snøskredutløsning i store bratte terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg
til de som ligger lenger oppe i fjellsiden, der det er bart. Skred fra eventuelle lavereliggende løsneområder
ville imidlertid ikke gå lenger eller oftere enn fra høyereliggende løsneområder. Skogen virker til en viss
grad bremsende på snøskred ovenfra, samt mindre steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning
av jordskred. Dersom skogen hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en
økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 10E). Faresonene går allerede ganske langt ut i dalbunnen
under dagens vegetasjonsforhold, og tap av skog over store områder kan da bare gjøre dalbunnen enda
mer utsatt. Vi lar det være opptil kommunen å velge om skogen bør behandles som vernskog eller bare
sørge for en ny vurdering av skredfare dersom skogen skulle bli borte. Skogen som er av betydning for
skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 10F.

4.10.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Det er flere veldig aktuelle skredtyper i mesteparten av dette området. Fjellsiden er svært bratt og høy og
har veldig stort skredpotensial. Både snøskred og steinsprang kan komme ned til dalbunnen med
betydelig volum og energi.
Eventuelle tiltak for å redusere faresonene ventes å bli veldig omfattende og kostbare, og er i praksis lite
realistiske, spesielt tatt i betraktning at det er veldig lite bebyggelse.
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4.11 Område 11 – Skarvatnet
Kartleggingsområdet strekker seg i ca. 5,5 km langs hele østsiden av Skarvatnet og litt forbi begge endene
av vatnet (Figur 38 og Figur 39). Helt i nord omfattes også ca. 1 km av fjellsiden på vestsiden av vatnet.
Det er etablerte hyttefelt langs hele området. I Vedlegg 11A presenteres flere bilder av området.

Figur 41: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, fra sør mot nord.

Figur 42: Oversiktskart over kartleggingsområde 11 – Skarvatnet.
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4.11.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs østsiden av Skarvatnet (867 moh.). Fjellsidene over kartleggingsområdet når
sitt høyeste punkt på 1300 moh. i sør, 1386 moh. i midten (Storgruvpiken) og 1319 moh. i nord
(Skogliberga). Skråningene ovenfor kartleggingsområdet er altså opptil 450 m høye og har eksposisjon
som varierer lokalt fra nordvest til sørvest. Helt i nordvest er det også skråninger vendt mot nordøst til
sørøst.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 m x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2016. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
11B. Dette kartet viser at fjellsiden ved og like ovenfor eksisterende fritidsbebyggelse er for det meste
karakterisert av relativt slakt terreng, med helning under 25°. Det mangler imidlertid ikke på små
brattheng og lokale fjellskrenter med helning over 45°. Mye større og mer sammenhengende, bratte
terrengpartier finnes mellom ca. 975 og 1100 moh. nord i området (nord for Rembekken), mellom ca.
1025 og 1350 moh. i den midtre delen av området (mellom Rembekken og Grøtbekken), og mellom ca.
950 og 1200 moh. i området sør for Grøtbekken. Alle disse terrengpartiene er bratte nok til å kunne være
løsneområder for snøskred (≥ 28-30°), og lokalt også for steinsprang (≥ 45°).
Terrenget øst for fjelltoppene er et stort fjellområde liggende mellom 1200 og 1300 moh. De vestlige
deler av dette høytliggende fjellområdet drenerer ned i Grøtbekken og Rembekken. Disse er de to største
bekkene som går ned mot (og gjennom) kartleggingsområdet. Det finnes i tillegg mange andre mindre
bekker som drenerer lokale fjellsider.
Fjellsidene er dekket av relativt glissen fjellbjørkeskog, med øvre grense mellom 900 og 1050 moh.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 1963 - 2014 viser en svak fortetting av skogen, der
denne ikke er blitt fjernet ifb. etablering av hytter.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består i store deler av de aktuelle
fjellsidene av grønnstein og amfibolitt, lokalt av uspesifiserte vulkanske bergarter. Ifølge NGUs
kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er de aktuelle skråningene nesten utelukkende dekket av
tynn morene, med tykk morene i den nedre delen av fjellsidene nord for Grøtbekken.

4.11.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

NGI kartla først skredfare i området på slutten av 1980-tallet på oppdrag fra Naturskadefondet. Den
rapporten har vi ikke hatt tilgang til. I 2006 kartla NGI skredfare for Grønlia hyttefelt (rapport nr.
20061537), som ligger sør i kartleggingsområdet. I 2009 kartla NGI igjen skredfare i hele det aktuelle
området (rapport nr. 20091488). De to sistnevnte rapportene inneholder kart med faresoner for skred med
årlig sannsynlighet ≥1/1000, som vi har fått tilgang til.
Skred AS utførte i 2016 skredfarekartlegging for andre deler av Grønlia hyttefelt, sør i
kartleggingsområdet (rapport nr. 16143-1), og ved Vognillsætra, som ligger like sør for
kartleggingsområdet (rapport nr. 16142-1).
Utover disse kjenner vi ikke til flere skredfareutredninger som er relevante for dette kartleggingsområdet.
Store deler av det kartlagte området ligger ellers innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang
og for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018). Relativt
store deler av området ligger også innenfor potensiell skredfare ifølge NGIs aktsomhetskart for snø- og
steinskred (NVE, 2018).
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4.11.3

Skredhistorikk

NVE Atlas (NVE, 2018) viser to relevante registreringer innenfor kartleggingsområdet:
-

Snøskred, Storgrovpiken, 1.3.2017
«Større flakskred fra overliggende Snøfonner i 2-300m lengde. Skredet har nok gått midt i uken mellom to
helger vi var i området. Store tykke flak. Har ikke sett skred her før, kan observeres, tross stort snøfall og mye
vind i ettertid, på registreringsdato».

-

Snøskred, Remmavatnet, 20.3.2017
«Skred i vestsiden av Remmavatnet - ofte skred her på Vinteren».

I NVE Atlas er det videre registrert flere snøskredhendelser utenfor kartleggingsområdet, på vestsiden av
Skarvatnet.
Den 15.1.2018 gikk i tillegg et snøskred inn i Grønlia hyttefelt (Figur 1 i Vedlegg 11A, samt Vedlegg
11C). En arm av skredet passerte over ei tomt der fundament for ei ny hytte nettopp var støpt, mens
hoveddelen av skredet fullstendig ødela hytta på tomta nedenfor. Det var oppholdsvær med relativt sterk
sørøstlig vind i dagene før ulykken. Denne skredhendelsen har vi ifb. gjennomføring av dette oppdraget
registrert i den nasjonale skreddatabasen på NVE Atlas. Lokalkjente opplyser at skred i samme bane også
gikk i mars 2017, med utløp som stoppet like ovenfor hytta rammet i 2018. Flybilder fra sommeren 2008
(Figur 2 i Vedlegg 11A) viser tydelig at et snøskred med omtrent identisk plassering og utløp også gikk
vinteren 2007/08. Skredmassene kom delvis over veien mellom de to hyttetomtene rammet i januar 2018.
Skredene fra 2008 og 2017 har vi fått oversendt bilder av. I flybildene fra 1963 og 2002 viser
vegetasjonen i samme område ingen tegn på ferske skred.
Flybildeanalysen viser tegn på mulige snøskred flere andre steder i kartleggingsområdet. Disse antatte
skredutløp må være få år gamle og er vist i registreringskartet (Vedlegg 11C).
Under intervjuer til lokalkjente i forbindelse med vår befaring, mottok vi ingen flere opplysninger om
skred i dette området.

4.11.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringene.

4.11.5

Modeller og oppsett

I dette området er modellering utført for alle skredtyper unntatt jordskred ettersom forholdene ligger lite
til rette for denne skredtypen, og det er heller ikke historikk eller tydelige tegn på det i fjellsidene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. I det aktuelle området er
det løsneområder vendt mot nordvest til sørvest, samt nordøst til sørøst (helt nord i området).
Løsneområdene har dessuten ulik høyde og terrengform. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder fra 1 til
2 m for de ulike løsneområdene, etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Skogen er så glissen
at den ikke er vurdert å ha vesentlig effekt på skreddynamikken, og den er derfor ikke tatt i betraktning
ved modellering i dette området.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred i Rembekken, Grøtbekken og
Stølsbekken. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.
83

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

4.11.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
43 samt mer detaljert i Vedlegg 11E.
Alle skredtyper bortsett fra ikke kanaliserte jordskred er aktuelle i kartleggingsområdet, og
dimensjonerende ulike steder. Snøskred er dimensjonerende de fleste steder. Det er faresoner for skred
med årlig sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100. Det er ca. 50 fritidshus og 5 – 6
hyttetomter (ikke utbygd enda) som ligger innenfor faresonen for 1000 års skred i dette
kartleggingsområdet. De to hyttetomtene rammet av snøskred i januar 2018 ligger i tillegg innenfor
faresonen for 100 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.

Figur 43: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 11 – Skarvatnet.

4.11.6.1

Steinsprang og steinskred

Det er til dels store, bratte fjellskrenter ovenfor kartleggingsområdet, spesielt i området ved Grønlia og
sør for det (Figur 7 og 8 i Vedlegg 11A). De aller fleste skrentene ligger der det også er løsneområder for
snøskred og er således mindre viktige ettersom snøskred klart er dimensjonerende skredtype. Det er
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imidlertid også en del mindre fjellskrenter lenger nord, mellom Grøtbekken og Rembekken, der snøskred
er lite aktuelt. Skrentene er stedvis ganske oppsprukne, og utfall har forekommet tidligere (Figur 10 og 11
i Vedlegg 11A). Steinsprang er der dimensjonerende skredtype, og den årlige sannsynligheten for utfall
har betydning for 1000 års og 5000 års faresone. Utløpet ventes i all hovedsak å stoppe innenfor området
der det er avsetning fra tidligere utfall.

4.11.6.2

Snøskred

Snøskred er den mest aktuelle problemstillingen i nesten hele dette kartleggingsområdet. Det er historikk
for snøskred ned mot (og inn i) det kartlagte området. Det er også mange løsneområder for snøskred langs
mesteparten av kartleggingsområdet. Både i sør og i nord ligger de fleste løsneområdene mellom ca. 1000
og 1200 moh. og de er for det meste relativt små, avgrenset av terrengpartier som er mindre egnet til å gi
snøskred. I den midtre delen av området, under Storgruvpiken, ligger løsneområdene høyere, mellom
1200 og 1350 moh. I dette området er topografien slik at flere løsneområder kan bli utløst samtidig, dvs.
veldig brede flakskred fra store deler av fjellsiden er mulige.
Med unntak av Storgrovpiken, der muligheten for bruddforplanting over store avstander i teorien kan gi
veldig store snøskred, ventes de fleste løsneområdene å kunne gi middels-store snøskred (størrelse 3-4).
Klimaanalyse og terrengobservasjoner tilsier at løsneområdene ligger mer i lo enn i le for fremherskende
vindretning ved snøfall. De ligger imidlertid i le for sørøstlig til nordøstlig vind, som kan frakte store
mengder fokksnø fra fjellområdene i øst og inn i løsneområdene. Slike forhold kan gi stor skredfare på
østsiden av Skarvatnet og førte til snøskredet som gikk 15.1.2018. Dette er trolig forholdene som oftest
gir skredfare på denne siden av Skarvatnet, men store snøfall under relativt rolige vindforhold kan også
gjøre det: Opplysninger og bilder vi mottok fra lokalkjente, tilsier at snøskredet som gikk i Grønlia
hyttefelt vinteren 2007/2008, gikk etter store snøfall, og ikke etter betydelig vindakkumulasjon.
Modelleringsresultater viser at utløp som kan ramme eksisterende fritidsbebyggelse, flere steder er mulig
(Vedlegg 11D). Dette gjelder selv ved scenarioer der gjennomsnittlig bruddkanthøyde er på 1 m, som i et
reelt skred kan bety bruddkant varierende i terrenget fra 0 til ca. 2 m. Gitt den foreliggende
skredhistorikken og områdets klima mener vi at et slikt scenario forekommer minst 1 gang hver 1000 år.
Delen av Grønlia hyttefelt som ble rammet av flere snøskred mellom 2007 og 2018, mener vi har en årlig
sannsynlighet for skader som er høyere enn 1/100.

4.11.6.3

Sørpeskred

Det er oss bekjent ikke historikk for sørpeskred i dette området. Vi vurderer imidlertid at forholdene langs
Rembekken, Grøtbekken og i litt mindre grad Stølsbekken, ligger godt til rette for sørpeskred. Disse
bekkene drenerer relativt store, slake og delvis konkave fjellområder som akkumulerer mye snø. Langs
bekkene blir terrenget gradvis brattere når en beveger seg fra nedslagsfeltet ned mot kartleggingsområdet.
Erfaringer fra Norge viser dessuten at sørpeskred ofte utløses der snødekket, når det begynner å bli
vannmettet, fortsatt har store vedvarende svake lag (eks. kantkornlag). Områdets høyde over havet og
innlandsklima ligger til rette for at snødekket bevarer en vinterlig lagdeling, inkl. vedvarende svake lag,
helt til våren.
Vår totalvurdering er derfor at sannsynligheten for sørpeskred langs disse tre bekkene er høyere enn
1/1000. Utløpet av eventuelle sørpeskred er deretter beregnet i RAMMS Debris Flow, med parametere
som tidligere erfaringer tilsier at beskriver sørpeskredutløpet bedre enn standardparametere som er
tilpasset flomskred. Disse er valgt konservativt, og resultatet er derfor kritisk vurdert ved tegning av
faresonene, som ikke går like fullt så langt som det beregnede sørpeskredutløpet.
Sørpeskred er ved disse bekkene dimensjonerende, alene eller med andre skredtyper.
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4.11.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred kan aldri utelukkes helt i bratte skråninger med morenedekke. I fjellsidene ovenfor
kartleggingsområdet er det imidlertid ingen tydelige spor etter utglidninger eller ikke-kanaliserte
jordskred. To steder sør i området og et sted i nord (ved utløp av Rembekken i Skarvatnet) er det kartlagt
vifter som trolig er skapt av flomskred i større grad enn flom. Det er dessuten kartlagt mange nedskjærte
bekker og tegn på at bekker har erodert i morenemassene langs dagens løp eller det som antas å være
gamle bekkeløp.
Totalvurderingen tilsier at sannsynligheten for ikke-kanaliserte jordskred i området er veldig lav, men det
kan være aktuelt med flomskred i enkelte bekker. Dette gjelder noen av bekkene med litt større
nedslagsfelt, der også sørpeskred er aktuelt (eks. Rembekken), samt noen bekker som krysser bratte
terrengpartier med lokale fjellskrenter på en eller begge sider (Stølsbekken, helt i sør). Det kan der tenkes
at steinsprang mater deler av bekkeløpene med materialer, som periodisk spyles ut i form av flomskred.
Ved Stølbekken mener vi at flomskred er dimensjonerende for faresonen, sammen med snøskred og til
dels sørpeskred.
Utløpsmodelleringen som er gjort for sørpeskred, gir også gode indikasjoner om det mulige utløpet for
flomskred, men er altfor konservativ når det gjelder selve utløpslengden. Derfor er det ved tegning av
faresonene lagt vekt på størrelsen av de kartlagte skredviftene, samt nedslagsfeltet og gradienten av
bekkene.

4.11.6.5

Forutsetninger for faresonene

Dette kartleggingsområdet ligger like under den lokale skoggrensen. Skogen (fjellbjørk) er så glissen og
de enkelte trærne så lave at vegetasjonen har liten betydning for skredfarevurderingen. Det er derfor ikke
tegnet polygoner for skog med skredforebyggende effekt i dette området.

4.11.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Det aller meste av fritidsbebyggelsen som vi har vurdert å ligge innenfor faresonen for 1000 års skred,
ligger godt utenfor faresonen for 100 års skred. Dette tilsier at den årlige sannsynligheten for skader
ligger et sted mellom 1/300 og 1/1000. Kun for noen tomter på Grønlia (inkl. de rammet av skred i januar
2018) mener vi at sannsynligheten for skader er nært eller større enn 1/100. Dette området bør sikres
permanent dersom det skal fortsette å være hytter.
Mest aktuelle sikringstiltak i Grønlia er støtteforbygninger i utløsningsområdene for snøskred, for å
redusere sannsynlighet for utløsning av snøskred, eller fang- eller ledevoller for å stoppe eller lede
skredmasser rundt hyttene. Dersom dette er aktuelt, bør det gjennomføres en mer detaljert utredning av
mulige sikringsløsninger (forprosjektering), og deretter detaljprosjektering.

4.11.6.7

Avvik mellom de nye faresonene og tidligere faresoner

For hele det aktuelle området har det siden 2009 foreligget et sett med faresoner for 1000 års skred
utarbeidet av NGI. Det er for det meste relativt små forskjeller mellom faresonen for 1000 års skred som
vi presenterer, og NGIs faresone. Noen steder spriker de to faresonene litt mer fra hverandre (Figur 44),
og en forklaring for dette gis nedenfor.
I område 1, på vestsiden av kartleggingsområdet, har vi følt behov for å tegne to lokale faresoner der NGI
kun tegnet én. Grunnen er at vi vurderer fjellsiden der å ha flere mulige løsneområder for snøskred enn
det NGIs faresone antas å stamme fra.
I område 2 er vår faresone nedenfor Storgruvepiken noe bredere enn NGIs faresone. Grunnen til dette er
at vi har benyttet en 3D dynamisk modell (RAMMS) for å bedre beregne skredutløpet. Ettersom
programvaren ble lansert i mars 2010, antar vi at NGI benyttet en noe enklere modell, selv om vi trolig
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tok utgangspunkt i ganske like scenarioer. I 2009 hadde NGI heller ikke tilgang til terrengmodeller basert
på laserskanningdata, som vi har anvendt. Sist men ikke minst, tok vi i betraktning opplysningene om et
relativt stort flakskred, dog med ukjent utløpslengde, som i 2017 gikk fra Storgruvepiken.
I område 3 har vi tegnet en faresone dimensjonert av sørpeskred som NGI ikke hadde. Vi vurderer at flere
faktorer (terrenghelning, terrengform, nedslagsfelt, klima) tilsier at Grøtbekken har potensialet for denne
typen skred, og derfor mener vi at det bør være en slik faresone der.
I område 4 går vår faresone stedvis kortere og stedvis lenger enn NGIs faresone. Dette har trolig samme
forklaring som i område 2, men ved Grønlia, der vår faresone går lenger, har vi i tillegg flere
skredhendelser fra perioden 2008 – 2018 som underbygger vår vurdering.

1

2

3

4

Figur 44: Sammenligning av faresonen for 1000 års skred presentert i denne rapporten med den tidligere
utarbeidet av NGI (2009).

87

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

5. Referanser
-

-

-

-

-

-

Christen, M., Kowalski, J., Bartelt, P., 2010. RAMMS: Numerical simulation of dense snow
avalanches in three-dimensional terrain. Cold Reg. Sci. Technol. 63, 1–14.
doi:10.1016/j.coldregions.2010.04.005.
Christen, M., et al., 2012. RAMMS: Integral hazard management using a unified software
environment: numerical simulation tool ‘RAMMS’ for gravitational natural hazards. 12th
Congress INTERPRAEVENT 2012 – Grenoble / France, Conference Proceedings.
DiBK, 2018. Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17). Hjemmeside. URL
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-tilbyggverk/
Dorren, L.K.A., 2015. Rockyfor3D (v5.2) revealed – Transparent description of the complete 3D
rockfall model, ecorisQ paper.
Lied, K. og Bakkehøi. S. 1980: Empirical calculations of snow-avalanche run-out distance based
on topographic parameters. J. of Glaciology, Vol. 26 No. 94
NGI, 2006. Grønlia hyttefelt, Oppdal – Skredvurderinger. Rapport nr. 20061537.
NGI, 2009. Kartlegging av skredutsatte områder i Oppdal kommune. Rapport nr. 20091488.
NGI, 2009. Stølan gård, Storlidalen. Oppdal kommune – Vurdering av skredfare med
sikringsforslag. Rapport nr. 20100624.
NGI, 2013. Skog og skred – Forslag til kriterier for vernskog mot skred. Rapport 20120078-01.
NGI, 2016. Vurdering av skredfare for tilbygg til nytt fjøs. Rapport nr. 20160379-01.
NGU, 2018a. Nasjonal berggrunnsdatabase. URL http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
NGU, 2018b. Nasjonal løsmassedatabase. URL http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
Norsk Klimaservicesenter, 2016. Klimaprofil Sør-Trøndelag. URL:
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/kli
maprofil-sor-trondelag
NVE, 2011. Plan for skredfarekartlegging. NVE rapport 14-2011.
NVE, 2014. Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og
byggesak. Veileder. NVE rapport 8-2014.
NVE, 2015. Oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet. NVE rapport 92/2015.
Sandersen, F., Bakkehøi, S., Hestnes, E., Lied, K. (1996). The influence of meteorological factors
on the initiation of debris flows, rockfalls, rockslides and rockmass stability. In: Landslides.
Senneset K (ed). Balkema, Rotterdam. pp. 97–114.
NVE, 2018. Skredatlas. URL www.atlas.nve.no
Rambøll, 2013. Lønset og Landlaupet – Rasvurdering. Rapport nr. 6120846.
Rambøll, 2015. Lønset og Landlaupet – Rasvurdering. Rapport nr. 6120846.
Skred AS, 2016. Skredfarevurdering for nytt bolighus på Nesto gard, 173/1. Rapport nr. 16151-01
Skred AS, 2016. Oppdal, Skarvatnet - Skredfarevurdering Grønlia hyttefelt. Rapport nr. 16143-01.
Skred AS, 2016. Oppdal, Vognillan - Skredfarevurdering Vetlgjerdet hytteområde, 237/1. Rapport
nr. 16142-01.
Skred AS, 2016. Oppdal, Bø - Skredfarevurdering for nytt bolighus på Nesto gard, 173/1. Rapport
nr. 16151-01.
Skred AS, 2016. Oppdal, Storlidalen - Skredfarevurdering Ustigarden hytteområde. Rapport nr.
16128-01.
Skred AS, 2016. Oppdal, Gorsetgrenda - Skredfarevurdering reguleringsplan. Rapport nr. 1607801.
88

Oppdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

-

Skred AS, 2017. Oppdal, Bjørkegrenda - Skredfarevurdering ved planlagt boligfelt. Rapport nr.
17053-01.
Skred AS, 2017. Oppdal, Stølstrøatunet - Skredfarevurdering for GBnr 298/81. Rapport nr. 1718201.
Skred AS, 2018. Oppdal, Gorset - Skredfarevurdering 288/155. Rapport nr. 18119-01.
Skred AS, 2018. Oppdal, Gardågrenda - Flom- og skredfarevurdering, reguleringsplan for
hytteområder ved Stølen. Rapport nr. 18145-01.
Skred AS, 2018. Oppdal, Stølen - Skredfarevurdering for 299/87, tilbygg på hytte. Rapport nr.
18218-01.
Skred AS, 2018. Oppdal, Storlidalen - Skredfarevurdering Storlia, 156/1. Rapport nr. 18165-01.
SVV, 2017. Rv70, naturfarevurdering av Gråura, Rapport nr. 40101-GEOL-R1

89

VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1,
Oppdal.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor den vestlige delen av området, i et dronebilde tatt i februar 2018.

Figur 2. Øvre del av fjellsiden ovenfor midtre del av området. Dronebilde tatt i februar 2018.

Figur 3. Fjellsiden ovenfor den østlige delen av området (mellom Slettvollen og Gorset). Dronebilde
tatt i februar 2018.

Figur 4. Fjellskrenter med kildeområder for steinsprang i en av fortoppene av Skjørstadhovden,
ovenfor den vestlige delen av området.

Figur 5. Fjellskrenter og steinur i en fortopp av Skjørstadhovden, ovenfor den østlige delen av
området.

Figur 6. Ustabil fjellskrent ovenfor bebyggelse (GPS punkt 288 og 052A).

Figur 7. Morenegrunnen i området er veldig blokkrik, men flere av steinblokkene kan også være
gammelt steinsprangmateriale. Steinmaterialet er i stor grad fjernet i områder som har vært dyrket,
som dette dronebildet viser.

Figur 8. Potensielt utløsningsområde for sørpeskred i Buabekken, ovenfor den østlige del av
kartleggingsområdet.
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15 - 20
20 - 100
AB-Stein: Skredbane
AB-stein: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std

Vedlegg 1D
Kartleggingsområde 1 - Oppdal
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

Dato:

1.2 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 1E
Kartleggingsområde 1 - Oppdal
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 1F
Kartleggingsområde 1 - Oppdal
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

Dato:

1.2 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 2A – Fotobilag område 2,
Lønset.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor den norddelen av området i Vinndalen (mellom Vinndalen og Lønset).

Figur 2. Fjellsiden ovenfor sørdelen av området i Vinndalen (mellom Lønset og Gravaune).

Figur 3. Fjellsiden ovenfor den vestdelen av området langs Drivdalen (mellom Skoglund og Hol).

Figur 4. Fjellsiden ovenfor den midtre delen av området langs Drivdalen (mellom Holsløkkja og Bø).

Figur 5. Fjellsiden ovenfor østdelen av området langs Drivdalen (mellom Bø og Furunes).

Figur 6. Avløste blokker og oppsprukket berg på Håggåberget.

Figur 7. Løsneområder for snøskred over skoggrensen vest i kartleggingsområdet.

Figur 8. Øvre del av Skrubekken, et potensielt løsneområde for sørpeskred.

Figur 9. Nedre del av Lønsetbekken, der sørpeskred er mulig.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 2B
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 2C
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 2D
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 2D
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Utvalgte modellresultater: Sørpeskred og
jord-/flomskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100
AB-Stein: Skredbane
AB-stein: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std

Vedlegg 2D
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

Dato:

2.4 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 2E
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:17 500

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 2F
Kartleggingsområde 2 - Lønset
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

Dato:

2 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:16 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3,
Støltverråa.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor norddelen av området. Elva Støltverråa er synlig til høyre i bildet.

Figur 2. Fjellsiden ovenfor sørdelen av området.

Figur 3. Øvre del av Støltverråa. Dronebilde tatt mot øst.

Figur 4. Nedre del av Støltverråa med Støllia hytteområde. Dronebilde tatt mot vest.

s

s

Figur 5. To relativt ferske steinsprang («s») i fjellsiden ovenfor Stølan.

s

u

Figur 6. En grunn utglidning («u») og et relativt ferskt steinsprang («s») i fjellsiden ovenfor Stølan.

s

u

v

Figur 7. En grunn utglidning («u») og et relativt ferskt steinsprang («s») i fjellsiden ovenfor Stølan.
Dronebilde tatt mot sør. Bildet viser også fangvollen bygd mot steinsprang rett ovenfor gården («v»).

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 3B
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 500

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 3C
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:7 556

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 3D
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 3D
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 3D
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 3E
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:7 500

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 3F
Kartleggingsområde 3 - Støltverråa
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 4A – Fotobilag område 4,
Landlaupet.

1
2

Figur 1. Fjellsiden ovenfor norddelen av området. Til høyre ser man dalene der Springtverråa (1) og
Sætertverråa (2) renner. Dronebilde tatt mot sørøst.

1

2

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den midtre delen av området, med Springtverråa (1) til venstre og
Sætertverråa (2) til høyre. Dronebilde tatt mot øst.

Figur 3. Fjellsiden ovenfor sørdelen av området. Dronebilde tatt mot sørøst.

Figur 4. Øvre del av Springtverråa, der sørpeskredet av mai 2018 startet.

Figur 5. Massene avsatt av sørpeskredet i mai 2018. Dronebilde tatt mot sør.

Landlaupet gård

Figur 6. Nedre del av Springtverråa, med hyttefelt til venstre, Landlaupet gård helt øverst og en del av
massene avsatt av sørpeskredet i mai 2018 helt nederst i bildet.

Figur 7. Helikopterbilde av Springtverråa rett etter sørpeskredet som gikk 10.5.2018 (bilde av Gunne
Håland, Statens vegvesen).

Figur 8. Helikopterbilde av løsneområdet for sørpeskredet som gikk 10.5.2018, i øvre del av
Springtverråa (bilde av Gunne Håland, Statens vegvesen).

Figur 9. Vannmettet snø og fritt vann like ovenfor løsneområdet for sørpeskredet som gikk 10.5.2018,
øverst langs Springtverråa (helikopterbilde av Gunne Håland, Statens vegvesen).

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 4B
Kartleggingsområde 4 - Landlaupet
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 500

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 4C
Kartleggingsområde 4 - Landlaup
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 4D
Kartleggingsområde 4 - Landlaupet
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 4D
Kartleggingsområde 4 - Landlaupet
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

Dato:

1.2 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100
AB-Stein: Skredbane
AB-stein: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std

Vedlegg 4D
Kartleggingsområde 4 - Landlaupet
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 4E
Kartleggingsområde 4 - Landlaupet
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:6 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 4F
Kartleggingsområde 4 - Landlaupet
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 5A – Fotobilag område 5,
Stenbueng.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor norddelen av området, dvs. nord for sidedalen med Dalsbekken.
Manglende skog viser tydelig hvor snøskred pleier å gå ned (i gult).

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den midtre delen av området, med sidedalen og Dalsbekken.

Figur 3. Fjellsiden ovenfor sørdelen av området, med Dalsbekken helt til venstre.

Figur 4. Fjellsiden ovenfor sørdelen av området, hvorfra snøskred har gått ned til vegen.

Figur 5. Løsneområder for snøskred over områdets sørlige del. Et ferskt steinsprang er også synlig.

Figur 6. Flom- og skredforebyggingen bygd etter initiativ fra grunneierens ovenfor Stenbueng gård.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 5B
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 500

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 5C
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:6 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 5D
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 5D
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

Dato:

0.4 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:5 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100
AB-Stein: Skredbane
AB-stein: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std

Vedlegg 5D
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:6 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 5E
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

0.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:4 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 5F
Kartleggingsområde 5 - Stenbueng
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

Dato:

0.4 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:4 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 6A – Fotobilag område 6,
Nausthaugen.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor den vestlige delen av området, med øvre del av Gjevilsbekkene til venstre.

Figur 2. Store løsneområder for snøskred i fjellsiden ovenfor Nausthaugen.

Figur 3. Fjellsiden ovenfor den østlige delen av området, med Nausthaugbekken til venstre.

Figur 4. Den store vifta til Sandbekken (på kartene indikert som «Langkåsa») mellom Nausthaugen og
Haugen, der snøskred har gått ned til elva.

Figur 5. Sandbekkens løp, med en del løse steinmaterialer som kan mobiliseres av sørpe-/ flomskred.

Figur 6. Et vinterbilde av fjellsiden ovenfor den østlige delen av området. Skogen er så glissen at den
ikke vil redusere sannsynlighet for utløsning eller bremse snøskred.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 6B
Kartleggingsområde 6 - Nausthaugen
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 500

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 6C
Kartleggingsområde 6 - Nausthaugen
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 6D
Kartleggingsområde 6 - Nausthaugen
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:9 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 6D
Kartleggingsområde 6 - Nausthaugen
Utvalgte modellresultater: Sørpeskred og
jord-/flomskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 6D
Kartleggingsområde 6 - Nausthaugen
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 6E
Kartleggingsområde 6 - Nausthaugen
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:6 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 6F
Kartleggingsområde 6 - Nestavollan
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 7A – Fotobilag område 7,
Storlidalen.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor den midtre og vestlige delen området. Dronebilde tatt mot nord.

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den midtre og østlige delen området. Dronebilde tatt mot nordøst.

Figur 3. Øvre del av fjellsiden ovenfor området, med store potensielle løsneområder for snøskred og
steinsprang.

Figur 4. Øvre del av fjellsiden ovenfor den midtre og vestlige delen av området. Fjellsiden blir lavere,
og steinsprangavsetningene mindre omfattende, mot vest.

Figur 5. Veldig oppsprukket berg med stort potensial for steinsprang og steinskred i fjellsiden over
midtre og østlige del av området.

Figur 6. Stort potensial for steinsprang og steinskred i fjellsiden over midtre og østlige del av området.

Figur 7. Steinblokker ovenfor Vassli og Stekerhaugen, der de ikke er fjernet ifb. jordbrukvirksomhet.

Figur 8. Mye lavere skrenter og mindre steinur i den vestlige delen av fjellsiden.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 7B
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 7C
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 7D
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 7D
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Utvalgte modellresultater: Sørpeskred og
jord-/flomskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100
AB-Stein: Skredbane
AB-stein: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std

Vedlegg 7D
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:6 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 7E
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:6 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 7F
Kartleggingsområde 7 - Storlidalen
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:7 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 8A – Fotobilag område 8,
Klevgardan.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor den vestlige delen området. Dronebilde tatt mot nord.

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den midtre og østlige delen området, med dalen til Svorunda.

Figur 3. Fjellsiden ovenfor den østlige delen området, hvorfra det store snøskredet i 1868 løsnet.

Figur 4. Veldig bratt terreng og mange fjellskrenter («Gråura») mellom gårdene og Rv70.

Figur 5. Flere jordskred og aktiv erosjon i den bratte vestsiden av sidedalen, der Svorunda renner.

Figur 6. Svorunda, der den renner ut av sidedalen og gjennom kartleggingsområdet.

Figur 7. Bilde tatt ved Imangsætra i 1913. Ukjent fotograf. Bildet viser ubetydelig skog i fjellsiden.

Figur 8. Tre relativt ferske, grunne utglidninger i fjellsiden øst for Svorunda, ovenfor Klettåmmår.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 8B
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 8C
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 8D
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 8D
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.3

0.6

0.9

Dato:

1.2 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:10 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 8D
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 8E
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

0.8 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 8F
Kartleggingsområde 8 - Klevgardan
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.2

0.4

0.6

Dato:

0.8 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:8 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 9A – Fotobilag område 9,
Engan.

Figur 1. Fjellsiden ovenfor Skreda, nordvest i området. Dronebilde tatt mot sørøst.

Figur 2. Fjellsiden ved Skredabekken, nordvest i området. Dronebilde tatt mot vest.

Figur 3. Blakhaugen (fjelltoppen) og Vammeraksla, ovenfor den midtre delen området, i vest.

Figur 4. Vammeraksla, ovenfor den midtre delen området, i vest. Vammervollan og Vammervolltrøa
er de to gårdene i forgrunnen.

Figur 5. Fjellsiden ovenfor gården Stølegga, der Åmotdalen møter Drivdalen.

Figur 6. Fjellsiden ovenfor Stølgjerdet og Åmotsdalen. Den vestligste gården innenfor området er
synlig til venstre i bidet.

Figur 7. Sørlig del av fjellsiden på østsiden av Drivdalen, sett fra nordvest. Mange nedskjærte bekker
er synlige.

Figur 8. Midtre del av fjellsiden på østsiden av Drivdalen, sett fra vest. Mange nedskjærte bekker er
synlige.

Figur 9. Nordre del av fjellsiden på østsiden av Drivdalen, sett fra sørvest.

Figur 10. Aktiv erosjon langs Skredabekken, nordvest i området.

Figur 11. Iseroderte og kompakte fjellskrenter bak gårdene på vestsiden av Drivdalen.
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Figur 12. Dronebilde av ustabilt fjellparti ovenfor Skrede. Pilene viser flere store sprekker i
fjellpartiet. De enkelte avløste blokkene og partiene er nummerert og kommentert i rapporten.
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Figur 13. Skyggekart over det potensielt ustabile partiet vist i Figur 12. Piler og tall er som i Figur 12.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 9B
Kartleggingsområde 9 - Engan
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 9C
Kartleggingsområde 9 - Engan
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:16 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 9D
Kartleggingsområde 9 - Engan
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.6

1.2

1.8

2.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:17 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 9D
Kartleggingsområde 9 - Engan
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

Dato:

2 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:14 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 9D
Kartleggingsområde 9 - Engan
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

Dato:

2 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:16 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 9E
Kartleggingsområde 9 - Engan
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:14 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 9F
Kartleggingsområde 9 - Engan
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

Dato:

2 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:15 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 10A – Fotobilag område 10,
Nestavollan.

Figur 1. Øvre del av fjellsiden ovenfor Nestavollan.

Figur 2. Nedre del av fjellsiden ovenfor Nestavollan, med stor steinur og en blokk på flere hundre m3
rett bak gården.

Figur 3. De høye skrentene ovenfor den sørlige delen av området.

Figur 4. Nedre del av fjellsiden ovenfor rasteplassen, sør i kartleggingsområdet, med store skrenter og
steinur.

Figur 5. Nedre del av fjellsiden ovenfor den sørligste delen av kartleggingsområdet, med store
skrenter, steinur og store blokker som har gått enda lenger enn foten av ura.

Figur 6. Dronebilde av ustabile fjellparti ovenfor Nestavollan. Pilene viser sprekker bak fjellpartiene.

Figur 7. Dronebilde av ustabilt fjellparti ovenfor Nestavollan. Pilene viser sprekker bak fjellpartiet.

Figur 8. Skyggekart over det potensielt ustabile partiet vist i Figur 7. Pilene viser mulig sprekk bak
partiet.

Figur 9. Skyggekart over nok et potensielt ustabilt parti, rett nord for Nestavollan. Pilene viser mulig
sprekk bak partiet, men denne ser ikke ut å fortsette lenger sørover enn pilene viser. Den gule stiplede
linja viser en potensiell, gammel fjellskredavsetning.

Figur 10. Skog preget av snøskred eller kraftig snøsig ovenfor Nestavollan.

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 10B
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

0.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:4 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 10C
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

0.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:5 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 10D
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

0.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:4 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
Løsneområder jordskred
Skredavsetning
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 10D
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

Dato:

0.4 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:3 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100
AB-Stein: Skredbane
AB-stein: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std

Vedlegg 10D
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

Dato:

0.4 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:3 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 10E
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

0.4 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:3 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Skog av betydning for faresonene

Vedlegg 10F
Kartleggingsområde 10 - Nestavollan
Skog av betydning for faresonene
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.1

0.2

0.3

Dato:

0.4 km

Utarbeidet av:

2018-07-16 Andrea Taurisano

1:3 750

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

VEDLEGG 11A – Fotobilag område 11,
Skarvatnet.

Figur 1. Dronebilde av skredet som gikk inn i Grønlia hyttefelt 15.1.2018 (omriss av skredet
omtrentlig vist av den gule linja). Bilde av Morgan Frelsøy.

Figur 2. Flyfoto fra sommeren 2008 som viser ferske tegn på et snøskred ned mot Grønlia hyttefelt
(omriss av skredet vist av den gule linja). Litt skredsnø ligger fortsatt i skredbanen.

Figur 3. Storgruvpiken, ovenfor hyttefeltene i den midtre delen av området.

Figur 4. Mulige løsneområder for snøskred på Storgruvpiken.

Figur 5. Fjellsiden ovenfor den nordøstlige delen av kartleggingsområdet.

Figur 6. Fjellsiden ovenfor den nordvestlige delen av kartleggingsområdet.

Figur 7. Oppsprukne fjellskrenter ovenfor Grønlia hyttefelt.

Figur 8. Oppsprukne fjellskrenter ovenfor Grønlia hyttefelt.

Figur 9. Den østvendte bratte skråningen ovenfor den nordvestlige delen av kartleggingsområdet.
Skogen i foten viser tegn på mindre snøskred eller skavlnedfall (indikert av pilen).

Figur 10. Lokale skrenter og steinsprangavsetninger i den nordøstlige delen av området.

Figur 11. Lokale skrenter og steinsprangavsetninger i den nordøstlige delen av området.

Figur 12. Stølsbekken, der den kommer ut på vifta sør i kartleggingsområdet.

A

B
Figur 13. Bekken som renner ned rett nord for Stensesetra, midtre (A) og nedre del (B).

Kartforklaring
Kartlagt område
Terrenghelning (grader)
0-25
25-30
30-45
45-60
60-90

Vedlegg 11B
Kartleggingsområde 11 - Skarvatnet
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:14 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Steinsprangblokk
Infopunkt
Spor sørpeskred
Sporlogg bakkebefaring
Sporlogg dronebefaring
Aktiv erosjon, linje
Ravine / bekkenedskjæring
Skredkant
Sikringstiltak
Skredhendelser (kjente el. antatte)
Løsneområder steinsprang/steinskred
Løsneområder jordskred
Løsneområder snøskred
Løsneområder sørpeskred
Skredmateriale (uspesifisert)
Steinsprang-/steinskredavsetning
Skredhendelser

Vedlegg 11C
Kartleggingsområde 11 - Skarvatnet
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-28 Andrea Taurisano

1:15 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder snøskred (med bruddkant)
1m
1.35 m
2m
AB-snø: Skredbane
AB-snø: Utløpspunkt
A
A -1std
A -2std
RAMMS snøskred, M300, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 11D
Kartleggingsområde 11 - Skarvatnet
Utvalgte modellresultater: Snøskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

2 km

Dato:

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:14 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Løsneområder sørpeskred
RAMMS, 2m brudd, Maks.trykk (kPa)
<1: Skader ikke sannsynlig
1-3: Vinduer og dører kan slås inn
3-10: Skader på trehus
10-20: Skader på murhus
20-30: Skader på betonghus
30-60: Skader på forsterket betonghus
>60: Store ødeleggelser

Vedlegg 11D
Kartleggingsområde 11 - Skarvatnet
Utvalgte modellresultater: Jord- / flom- og
sørpeskred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

0

0.5

1

1.5

Dato:

2 km

Utarbeidet av:

2018-06-14 Andrea Taurisano

1:15 000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartforklaring
Kartlagt område
Rf3D, Reach prob.(%), blokker på 2m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 11D
Kartleggingsområde 11 - Skarvatnet
Utvalgte modellresultater: Steinsprang
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartlagt område
Årlig sannsynlighet ≥1/100 år
Årlig sannsynlighet ≥1/1000 år
Årlig sannsynlighet ≥1/5000 år
Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / steinskred
Snøskred
Sørpeskred
Jordskred
Flomskred

Vedlegg 11E
Kartleggingsområde 11 - Skarvatnet
Faresoner skred i bratt terreng
Oppdrag: Skredfarekartlegging Oppdal kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Kontrollert av:
Kalle Kronholm

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE
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