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Sammendrag
Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Vang kommune utført av Skred AS.
De kartlagte områdene er 1) Nyheim-Strondafjorden, 2) Øye, 3) Leine-Sparstad og 4) FinnsetHensgardane.
Hovedfunn
I de kartlagte områdene er samtlige skredtyper i bratt terreng aktuelle, og samtlige skredtyper truer
eksisterende bebyggelse i ett eller flere av delområdene. Faresonene er vist i Vedlegg E for hvert område.
I område 1) Nyheim-Strondafjorden er dimensjonerende skredtype steinsprang og snøskred i vest, mens
jord- og flomskred er dimensjonerende i størsteparten av fjellsiden på nordøst-siden av området. Langs
Bandåne og Bøaåne er sørpeskred. Innenfor faresonen ≥1/1000 ligger det åtte bolighus, mens omtrent
femten bolighus ligger umiddelbart utenfor denne faresonen. Det er ikke bygninger i faresonen ≥1/100.
I område 2) Øye er alle skredtyper aktuelle, men jordskred er kanskje den minst hyppige skredtypen.
Sørpeskred er flere steder en aktuell problemstilling ved utløsning utenfor kartleggingsområdet, men inne
i kartleggingsområdet vil skredbevegelsen trolig ha gått over til flomskred. Snøskred er dimensjonerende
i en del av området mellom Skjøre og Homro. Det ligger ikke bolighus inne i faresonen ≥1/100, men ved
Steinde og vest for Homro ligger flere bolighus i kort avstand fra denne faresonen. Innenfor faresonen
1/1000 ligger det seks bolighus, men like mange hus ligger rett utenfor faresonen. Dessuten ligger
omtrent fem fjøs også inne i faresonen ≥1/1000. Merk at det i området sør for Søre Øye ble arbeidet med
ny E16 under befaringen. I dette området har vi ikke hatt kartgrunnlag som viser terrenginngrepene, og at
vi skjønnsmessig har vurdert faresonene slik de ser ut etter etablering av ny E16. I dette området bør
faresonene revurderes etter ferdig utbygging, når nytt kartgrunnlag foreligger.
I område 3) Leine-Sparstad er det faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/5000 og 1/1000, men ikke
≥1/100. Dimensjonerende skredtype i hovedparten av kartleggingsområdet er løsmasseskred utløst som
flomskred eller jordskred. I en del av området, mellom Nordland og Vennis, har også snøskred mulighet
for å nå ned til bebyggelsen. Innenfor faresonen ≥1/1000 ligger det fem bolighus, men det meste av
bebyggelsen ligger svært nær ytterkanten av faresonen ≥1/1000.
I område 4) Finnset-Hensgardane er det faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000, ≥1/1000 og
≥1/100. Alle vurderte skredprosesser er aktuelle, og for foten av skrenten vest i området er det svært
mange aktuelle skredtyper som bidrar til samlet skredfare. Det ligger ikke bolighus inne i faresonen
≥1/100, men mellom Sandvike og Mehagin ligger en fritidsbolig inne i denne faresonen, og fire andre
fritidsboliger ligger rett utenfor faresonene ≥1/100. Mellom Remmisåne og Sandvike ligger 21
fritidsboliger og ett bolighus inne i faresonen ≥1/1000. Øst for Remmisåne ligger ingen bolighus i
faresonen ≥1/1000. En del bebyggelse vest for kartleggingsområdet, ved Strønde og Krokaøddin, virker å
ligge skredutsatt.
Ovenfor alle kartleggingsområdene er det skog der skogsdriften bør underlegges regulering.
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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 skredrekkevidde (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 Vang kommune rulleres.
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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Vedlegg XG: Kvartærgeologisk kart utarbeidet av NGU.
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1. Innledning
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Vang kommune utført
av Skred AS. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE.
Faresonene utarbeidet kan man se i Vedlegg E under hvert delområde, og de er tilgjengelig 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, 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 satt ikke burde endres
nevneverdig om man utfører mer detaljerte undersøkelser.
Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen er tatt utgangspunkt i eksisterende skredutsatt bebyggelse og
er avgrenset 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.
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.

7

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Vang 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
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.
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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 kartlegging av skredfare i områdene vist i Figur 1.

Figur 1: De fire kartleggingsområdene i Vang kommune.

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi
Skredfarekartleggingen utført i Vang kommuner gjelder til sammen omtrent 21 km fjellsider med ulike
topografiske forhold. Topografien i hvert av kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i
10
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rapporten. I grove trekk kan man beskrive området som bestående av bratte, til dels vertikale, fjellsider
som stiger fra dalbunnen med elva Begna og vannene Vangsmjøse (465 moh.) og Strondafjorden (515
moh.) til over 1500 moh. på toppene ovenfor kartleggingsområdene. Områdene omfatter skråninger i
både fjell og løsmasser, med eksposisjon praktisk talt mot alle himmelretninger.
Berggrunnen er kartlagt i målestokk 1:50.000 i områdene 1) Nyheim-Strondafjorden og 2) Øye (Heim,
2003a som vist i NGU, 2018a) og områdene 3) Leine-Sparstad og 4) Finnset-Hensgardane (Heim, M.
2003b som vist i NGU, 2018a og gjengitt i Figur 2).
Nederst mot dalbunnen består berggrunnen stort sett av fyllitt, arkose og gråvakke omtrent midt i
fjellsiden og granitt og gabbro i øvre delen av fjellsidene. I område 4) Finnset-Hensgardane består
berggrunnen i nedre dele av fjellsiden av gneis.

1

2
3

4

Figur 2: Berggrunnen i de kartlagte områdene (1-4). Fargekoder: Fyllitt = lys grønn, arkose og
gråvakke = lys gul, granitt og gabbro = brune farger, gneis = rosa. Kartleggingsområde
omtrentlig angitt. Fra NGU (2018a).

Løsmassedekket er kartlagt av NGU i 1:250.000 (Sollid og Trollvik, 1991 som vist i NGU, 2018b). Disse
kartene er gjengitt i Figur 3. En mer detaljert skredgeologisk kartlegging i målestokk 1:10.000 er utført av
NGU for alle fire områder, 1) Nyheim-Strondafjorden (Rubensdotter og Sletten, 2018a); 2) Øye
(Rubensdotter og Sletten, 2018b); 3) Leine-Sparstad (Sletten og Rubensdotter, 2018a) og 4) FinnsetHensgardane (Sletten og Rubensdotter, 2018b). Kartene er gjengitt i Vedlegg G for hvert delområde.
Detaljene for hvert område er beskrevet senere i denne rapporten.
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1

2
3

4

Figur 3: Løsmassedekke i de kartlagte områdene (1-4). Fra NGU (2018b).

2.3 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.met.no). Det er en rekke
stasjoner med nedbør- og temperaturmålinger i og rundt de kartlagte områdene (Tabell 1). Vi har bare
anvendt stasjoner med tidsserie på mer enn 10 år, og plasseringen av disse er vist i Figur 4. Stasjonene
23720 VANG I VALDRES (lang tidsserie) og 23800 YLJA KRAFTSTASJON (relativt kort tidsserie)
ligger i eller nært de kartlagte områdene, og verdiene her må regnes som representative for områdene.
Stasjonene 54710 FILEFJELL-KYRKJESTØLANE (lang tidsserie) og 23600 RØN (lang tidsserie) ligger
lenger fra områdene, men er tatt med for å illustrere gradienter i nedbør.

Tabell 1: Stasjoner anvendt til klimaanalysen. Plassering av stasjonene er vist i Figur 4.
Nr
23720
23800
23850
23870
54670
54710
54730
23600

Navn
I drift fra I drift til Moh. Elementer analysert
VANG I VALDRES
jan 1887
489 Temperatur, nedbør
YLJA KRAFTVERK
aug 1985
517 Nedbør
TYINKRYSSET
jul 1987 jun 1996
864 Ingen, for kort tidsserie
FILEFJELL-GROVSTØLEN
okt 1997 jul 1998
910 Ingen, for kort tidsserie
FOSSEBAKKEN
jan 1967 nov 1974
945 Ingen, for kort tidsserie
FILEFJELL-KYRKJESTØLANE jan 1967
956 Nedbør
VARDEN-FILEFJELL
feb 1967 okt 1976 1012 Ingen, for kort tidsserie
RØN
mai 1971
367 Nedbør
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Figur 4: Klimastasjoner anvendt i klimaanalysen.

2.3.1 Normaler
Månedsnormaler for nedbør og temperatur for utvalgte stasjoner er vist i Figur 5. Årsnedbør i områdene
ligger rundt 600 mm, med størst nedbørmengder sommer og høst. Det er en betydelig nedbørsgradient i
området, med økende nedbørsmengder mot vest og synkende nedbørsmengder mot øst.
Månedsnormaler for temperatur for 23720 VANG I VALDRES ligger under 0 °C i november, desember,
januar, februar og mars, og nedbør i disse månedene kan ventes som snø.
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Månedsnormaler (1961-1990)
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23720 VANG I VALDRES (år: 606 mm)

23800 YLJA KRAFTVERK (år 680 mm)

54710 FILEFJELL-KYRKJESTØLANE (år: 560 mm)

23600 RØN (år: 560 mm)

-10,0

23720 VANG I VALDRES (temp.)

Figur 5: Månedsnormaler for nedbør og temperatur for utvalgte stasjoner i nærheten av de
kartlagte områdene.

Den mest pålitelige vindmåling fra regionen er fra 15270 JUVVASSHØE, som ligger forholdsvis fritt for
vind fra ulike retninger og som har målinger fra 2009. Vindrosen for hele året viser at vindretningene
hovedsakelig er fra SØ til V (Figur 6). Vindretninger for vinterperioden fra november til mars viser
omtrent samme tendens (ikke vist). Stasjon 55290 SOGNEFJELLHYTTA har lenger tidsserie enn 15270
JUVVASSHØE, men ligger mer skjermet.
Av vindstasjoner nærmer kartleggingsområdene har vi analysert 54710 FILEFJELL-KYRKJESTØLANE
og 23160 ÅBJØRSBRÅTEN. Begge har forholdsvis korte tidsserier, og begge ligger i bunnen av daler,
slik at de i noen grad viser lokale vindforhold mer enn storskala vindretninger. Ved Filefjell er vinden
enten fra øst eller fra vest (Figur 7), noe som trolig skyldes lokal kanalisering av vind. Vindrosa for 23160
ÅBJØRSBRÅTEN viser betydelig mindre vind enn de andre stasjonene, og vinden er trolig styrt av lokal
topografi, men også her er det vind fra både østlige og vestlige retninger (Figur 8).
Basert på de analyserte stasjonene, mener vi således at alle hengretninger kan ligge i le for vind i de
kartlagte områdene. Minst utsatt for pålagring av vindtransportert snø er kanskje heng vendt mot sør, men
dette kan endres av lokale forhold og pålagring her kan ikke utelukkes.
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Figur 6: Vindrose for hele året for 15270 JUVVASSHØE. Vindrosa for vintermånedene er ikke ulik
vindrosa for hele året.

Figur 7: Vindrose for hele året for 54710 FILEFJELL-KYRKJESTØLANE. Vindrosa for
vintermånedene er ikke ulik vindrosa for hele året.

15

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 8: Vindrose for hele året for 23160 ÅBJØRSBRÅTEN. Vindrosa for vintermånedene er ikke
ulik vindrosa for hele året.

2.3.2 Ekstremer
Største registrerte snødybder ved stasjonene er vist i Tabell 2. Det kan ventes betydelige snømengder i
dalbunnen, der stasjonene ligger, og snødybdene vil øke med høyden over havet.

Tabell 2: Maksimale snødybder registrert ved utvalgte stasjoner nær de kartlagte områdene.
Stasjon

Periode

Moh. Maksimal snødybde, cm

23600 RØN

1941-2018

367

104

23720 VANG I VALDRES

1985-2004

489

96

23800 YLJA KRAFTVERK

1967-2018

517

120

54710 FILEFJELL-KYRKJESTØLANE 1971-2000

956

115

Ekstremverdier for nedbør over tre døgn er vist i Tabell 3. Estimerte ekstremverdier for nedbør over tre
døgn er lavere vinterstid enn over hele året, men også vinterstid er mengdene betydelige. Som videre
verdier i dimensjonerende bruddhøyder for snøskred, har vi på bakgrunn av disse verdiene rundet av til
100 cm (100 års gjentaksintervall), 150 cm (1000 års gjentaksintervall) og 250 cm (5000 års
gjentaksintervall).
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Tabell 3: Ekstremverdier (NERC) for nedbør over tre døgn (mm) ved utvalgte stasjoner nær de
kartlagte områdene. For 5000 års gjentaksintervall har vi anvendt verdien for PMP (probable
maximum precipitation).
Stasjon

Periode
med data

Gjentaksintervall (hele
året), år
100

1000

5000

Gjentaksintervall
(vinter), år
100

1000

5000

23720 VANG I VALDRES

1902-2018

102

149

263

56

89

180

23800 YLJA KRAFTVERK

1985-2004

118

169

285

99

146

258

54710 FILEFJELLKYRKJESTØLANE

1967-2018

76

116

220

60

93

187

2.3.3 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 (2017), Klimaprofil Oppland, beregnes det at gjennomsnittlig
årstemperatur mot slutten av århundret vil øke med ca. 4 °C, med størst økning vinterstid (ca. 5 °C).
Årsnedbør i Oppland er beregnet å øke med ca. 20 %, med størst økning vinterstid (25 %). Ved Fagernes
ventes årsmiddeltemperatur å øke med 2,7 °C, mens årsnedbør ventes å øke med 520 mm.
Dette ventes å ha følgende effekter (Norsk Klimaservicesenter, 2017):
-

Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det
vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer.

-

Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere og våtere
klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred øker dermed, mens
faren for tørrsnøskred reduseres. Det er ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.

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 i en
rekke usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere effekten av, men som vurderes
skjønnsmessig når en kartlegger skredfare.
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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
Flere skredtyper 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 atlas.nve.no (NVE, 2018). 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 befaringer.

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart
En digital høydemodell, eller terrengmodell (DTM), er en digital representasjon av terrengoverflaten, som
gir informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet.
Terrengmodellene som er benyttet for skredfarekartlegging i Vang kommune, er laget basert på
punktskyer fra LiDAR-skanning til den nasjonale høydemodellen. Skanningene er utført av Blom
Geomatics i 2007 (prosjekt «DTM Valdres 2007», med punktetthet på 0,3-0,7 punkt/m2) og 2013
(prosjekt «Valdres Laser 5pkt 2013 LACHOP32» med punkttetthet 5 punkt/m2). Dataene er lastet ned fra
hoydedata.no.
Bare bakkepunkter er anvendt til å lage terrengmodellene, som er laget med en horisontal oppløsning på
1 m x 1 m. Laveste høydeverdi er valgt for piksler med flere verdier fra LiDAR skanningen, og verdier i
piksler uten LiDAR data er interpolert basert på nabopikslene.
Skyggekart er en visningsmåte av en DTM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra DTM med
høy oppløsning er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner, løsneområder,
skredavsetninger osv. Det er laget skyggekart med innstråling fra minst fire ulike retninger.
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Helningskart er også beregnet fra en DTM 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

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. Dette vises ofte i resultatene fra
modellberegningene.
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. Større snømengder er nødvendig for å tildekke terreng med stor
ruhet enn for å tildekke glattere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er også 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, ortofoto og 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). Se dessuten beskrivelsen i avsnitt 3.4.3 nedenfor.

3.4 Feltkartlegging
3.4.1 Datoer for feltarbeid
Alle kartlagte områder ble befart 22., 23. og 24. mai 2018 av Sondre Lunde, Andrea Taurisano og Kalle
Kronholm, Skred AS. I område 4) Finnset-Hensgardane gikk Lena Rubensdotter fra NGU gjennom deres
vurderinger fra kartleggingen av området. Befaringene ble gjennomført ved bruk av bil, drone og til fots.
Det var klart vær med sol og kjølig sommervær med god sikt. Registrerte GPS punkt er stedfestet i
Vedlegg C og beskrevet i Tabell 4.
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Tabell 4: Waypoints med notater registrert under befaring.
Waypoint Notat
197

Fjell i dagen.

198

Terrenginngrep har stor betydning for faresoner. Skrent øverst her: steinsprang kan utløse
jord/flomskred.

199

Grove moreneblokker i overflaten.

200

Løsmasseskjæring. Vannavsetning, ikke morene?

201

Flomsikring NVE ca. 20 år siden.

202

Skjæring i fjell.

203

10-20 m3 blokker for sjeldne hendelser; 1-2 m3 for «vanlige» hendelser.

204

Steinskredavsetning.

205

Blokk, 2,5x2x1,5 m3. Steinsprang mer sannsynlig enn steinskred.

206

Kjempe blokker, 4x4x6 m3. Noen blokker fra skrenten over (Kvamsberget). Blokkholdig
morene men steinsprang på toppen. Waypoint 206 ca. lengste utløp men kan være fjernet
blokker på gården.

207

Svære blokker fra steinskred og steinsprang.

208

Blokk i vei, men ingen ferske eller gamle blokker. Morene.

209

Liten skrent.

210

Begynner å komme mange kantede blokker i overflaten opp mot skrenten.

211

Liten lokal terrengformasjon stopper blokker.

212

Lokal skrent. Blokker rett under men ikke ur. Sprekkeplan innover.

213

Skrent er svaberg.

214

Bratt løsmasseskråning bak hus. Morene uten store blokker.

215

Ur? Grove blokker.

216

Stor blokk, skarpe kanter.

217

Enkelte blokker på 2x2x2 m3.

218

Mange runde blokker, lite steinsprang.

219

Mye plastring i svingen, mot sørpe? men er det nok?

220

God overhøyde mot V men lite mot Ø.

221

Stor variasjon av graden av oppsprekking i skrenten.

222

Morene i skjæring.

223

Fjellskred/steinskred. Ser ikke ut som enkeltblokker. Mye friksjon for steinsprang.

224

Morene i skjæring med lagdelt avsetning på topp, jordskred?
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225

Ikke tegn på fersk transport.

226

Stor blokk.

227

Bekk, ikke tegn på erosjon.

228

Bekk, ser ut til kan bli flomstor. Erosjon, men ikke mye. Flomvoll på vestsiden av løpet
nedenfor vei.

229

Flom/flomskredvifte. Flomløp mot vest.

230

Flomløp. Burde gjøres flomvurdering.

231

Plugget flomløp av NVE for 20 år siden?

232

?

233

Bekk. Lite synlig erosjon. En del vann.

3.4.2 Generelt om utført arbeid
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. Ved bekker som
kunne fungere som flomskred- eller sørpeskredløp, har droneobservasjoner gjort det mulig å vurdere
avgjørende forhold som nedslagsfelt, topografi og aktiv erosjon, eller få et bedre inntrykk av bekkeløpet
ovenfor og gjennom bebyggelse. Sist men ikke minst er vertikale eller nær-vertikale dronebilder benyttet
for kartlegging av skredavsetninger som vifter og steinur, samt kartlegging av skredskadet skog / utløp av
nylige skred.
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.

3.4.3 Definisjon av utløsningsområder
3.4.3.1

Snøskred

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 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.
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3.4.3.2

Jordskred

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.

3.4.3.3

Flomskred

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.

3.4.3.4

Sørpeskred

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, nederst i skredbanen.
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 skredbanene for sørpeskred 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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3.4.3.5

Steinsprang

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.

3.5 Registreringskart
Registreringskartet for kartleggingsområdene i Vang støtter seg dels på eget arbeid, men også i stor grad
på de kvartærgeologiske kartene utarbeidet av NGU og beskrevet nedenfor for hvert delområde.
Registreringskartene for kartleggingsområdene i Vang presentert i Vedlegg C inneholder våre tolkninger
av utløsningsområder og skredhendelser, samt observasjoner og sporlogg fra befaringen mens de
kvartærgeologiske kartene utarbeidet av NGU er presentert i Vedlegg G for hvert delområde.

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 usikkerhetene rundt avgrensning av
løsneområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserbare volumer og
materialegenskaper.
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, for eksempel for jordskred ved delområde 2) Øye (avsnitt 4.2.5). Selv i de få
tilfellene der det er mulig å etterregne kjente skred, er det umulig å vite gjentaksintervallet for skredet
som modellen kan kalibreres opp mot. Det ligger altså uansett en god del skjønn ved oppsettet av
modellberegningene.
Derfor er resultater fra modellberegninger tolket med vekt på å studere 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.
23

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

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. De potensielle kildeområder er definert ut fra terrenghelning, og er satt som områder
der terrenghelningen i terrengmodellen var brattere enn 45°. Disse områdene ble sjekket manuelt, og
funnet å stemme godt overens med observasjoner fra felt. Størrelse på steinsprangblokker i modellen ble
vurdert ut fra blokkstørrelse i skrentene samt i steinsprangavsetninger i foten av skrentene. 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. For alle blokker ble det anvendt rektangulær blokkform, og densitet er satt til
2700 kg/m3. Det er ikke tatt høyde for skog i beregningene.
Som grunnlag for restitusjonskoeffisienter har vi brukt flatene på NGU sine kvartærgeologiske kart for de
fire kartleggingsområdene. Det er da satt verdier for ruhet og bakketype på alle disse flatene. Verdiene er
tatt fra observasjoner i terreng, kart og flyfoto.
Resultatene av beregningene er brukt sammen med skredhistorikk og registrerte avsetninger til å vurdere
utstrekningen av faresonene. Det kan derfor stedvis være avvik mellom modellert skredutløp og
faresoner.

3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen m.fl., 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 1300 moh., og nedre
høydenivå fra 1000 moh. til 900 moh. Disse verdiene er valgt for å ha øvre høydenivå godt over
tregrensa, nedre nivå godt under tregrensa og mellomnivået i overgangen. 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 (avsnitt 2.3.2) samt lokale forhold, og er typisk variert mellom 1 m og 3 m basert på
følgende vurderinger.
Den statistiske analysen vist i avsnitt 2.3.2 viser verdiene ved klimastasjonene, som ligger rundt
500 moh., og uten ytterligere påslag for vindtransport. Flere av utløsningsområdene for snøskred ligger
rundt 1300 moh. Vi antar, basert på de Sveitsiske retningslinjene, en økning på 5 cm snødybde per 100 m.
Dette stemmer ikke med registrert reduksjon av snødybde samt mindre estimerte ekstremverdier fra
23800 YLJA KRAFTVERK (517 moh.) til 54710 FILEFJELL-KYRKJESTØLANE (956 moh.). Den
registrerte reduksjon med høyden mener vi skyldes at stasjonen på Filefjell står mer utsatt for vind, noe
som gir lavere snødybder og underestimering av nedbør. Vi velger derfor å følge de Sveitsiske
retningslinjer, og øker bruddkantene med rundt 50 cm i forhold til verdiene nevnt ovenfor, til 150 cm
(100 års gjentaksintervall), 200 cm (1000 års gjentaksintervall) og 300 cm (5000 års gjentaksintervall). I
tillegg kommer vindtransport inn i utløsningsområdene, som diskutert i avsnitt 3.6.2. For
utløsningsområder i lo-sider og som av ulike grunner er vurdert å samle lite snø, har vi redusert
bruddkanthøyden med 50 cm.
Disse bruddkanthøydene er beregnet med utgangspunkt i 3 døgns snøfall med 1000 års gjentaksintervall.
Med disse bruddkanthøydene som utgangspunkt, for definisjonen av friksjonsparameterne, har vi kjørt
beregninger med friksjonsparametere tilsvarende skred av størrelse «medium 100» til «large 300»,
svarende til gjennomsnittlig volum av hver skredbane i beregningene.
Det er ikke utført beregninger for skredvind. Der skredvind vurderes som et problem, i område 2) Øye,
mellom Skjøre og Homro, er det beskrevet og faresonen vurdert basert på skjønn.
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3.6.3 Beregninger med RAMMS for jordskred, flomskred og
sørpeskred
Modellering av mulig skredutbredelse av løsmasseskred og sørpeskred er gjort med programvaren
RAMMS, modulen «Debris Flow» (Christen m.fl., 2012), versjon 1.7.20. Utløsningsområdene er definert
ut fra observasjoner i terreng, på kvartærgeologiske kart og fra flyfoto. Flomskred er vurdert å utløses i
eller ovenfor gjel eller forsenkninger.
De fleste utløsningsområdene for jordskred er i åpne skråninger, typisk der det er kartlagt morene. Flere
løsneområder er også tegnet der terrenganalysen (dronebilder, flyfoto, skyggekart) viste tegn på tidligere
utglidninger. Mulig utbredelse av jordskred er generelt vurdert på bakgrunn av andre friksjonsparametre
enn flomskred (der jordskred er modellert med lavere mobilitet, se tabell 5).
For å unngå overlapp i baner der både sørpeskred og flomskred er mulige, er det noen steder kun tegnet
løsneområder for sørpeskred (for eksempel område 4) Finnset-Hensgardane). 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.
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 beregningene er innstillingen «block» brukt, siden hydrografen for de modellerte skredhendelsene
ikke er kjent, og vil variere. Anvendte friksjonsparametere er vist i tabell 5.
Tabell 5: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for jordskred, flomskred og sørpeskred.
Skredtype

Oppløsning i
terrengmodell
Jordskred 1-2 m
Flomskred 1-2 m
Sørpeskred 1-2 m

Friksjonsparameter
ξ
100-200 m/s2
200-400 m/s2
2000-3000 m/s2

Friksjonsparameter
µ
0,10-0,15
0,10-0,15
0,05

Høyde
blokk
1-2 m
1-2 m
1-2 m

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 velge en for modellering av dimensjonerende sørpeskred.
Deretter benyttet vi parametersett som våre erfaringer, inkludert kalibreringsforsøkene, tilsier gir
resultater som best representerer store, sjeldne skred. Valgte parametere for modellering av jordskred,
flomskred og sørpeskred er vist i tabell 5.

3.6.4 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 i henhold til kravspesifikasjonen.
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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) Nyheim-Strondafjorden
Området strekker seg fra bebyggelsen rundt Øvre/Nedre Myre i vest til Øygarden, omtrent midt på
Strondafjorden, i øst (Figur 9). Bebyggelsen som er kartlagt ligger hovedsakelig under fjellsiden vendt
mot sør til vest (kallet øst-siden av dalen). Unntaket er gardene Solbakken, Øygarden, og Hermundstad
(på enkelte kart Svinhusbakkin og Skogstadstølen), som ligger nedenfor den nordvest-vendte fjellsiden
nord for Strondafjorden. Et oversiktsbilde av fjellsiden vest i kartleggingsområdet er vist i Figur 10, mens
den østlige delen av kartleggingsområdet er vist i Figur 11.

Figur 9: Kartleggingsområde 1) Nyheim-Strondafjorden.
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Ryggen

Horntind
Munkeskøregge
Horndalen

Hermundstad

Grihamar
Tangelo

Figur 10: Den sørvendte fjellsiden ovenfor den vestlige delen av kartleggingsområde 1) NyheimStrondafjorden.

Skyrifjellet

Sveji

Strondafjorden
Hermundstad

Figur 11: Den sørvestvendte fjellsiden ovenfor den østlige delen av kartleggingsområde 1)
Nyheim-Strondafjorden.
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4.1.1 Topografi og grunnforhold
Området følger dalen, som vest i kartleggingsområdet går omtrent øst-vest, og øst i kartleggingsområdet
svinger mot sør, ved Strondafjorden. I dalbunnen renner elva Begna mot øst, inntil den renner ut i
Strondafjorden (515 moh.). Dalbunnen vest i kartleggingsområdet ligger rundt kote 650, og her strekker
fjellsiden seg mot nord opp til Horntind (1454 moh.) og Munkeskøregge (1298/1230 moh.) og mot sør
mot Finndalshornet (1256 moh.). Fra Horntind mot øst og sørøst løper en markert rygg, «Ryggen», som
avgrenser fjellsiden mot nord. Øst for Strondafjorden ruver Skyrifjellet, med flere fortopper rundt 13001400 moh. rett ovenfor den nesten vertikale fjellsiden.
Fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet er altså 700-900 meter høye, og på nord/østsiden av dalen er de
eksponert mot sør, sørvest, og sør, mens fjellsidene på sør/vestsiden av dalen er eksponert mot nord og
nordøst. Terrenghelningen i fjellsidene er vist i Vedlegg 4B. Store deler av fjellsiden på nord/østsiden av
dalen er brattere enn 30°, mens terrenget på sør/vestsiden av dalen er slakere, og bare i mindre parti er
brattere enn 30°. I flere områder er store deler av fjellsiden nær vertikal, spesielt øst for Strondafjorden og
nord for den vestlige delen av kartleggingsområdet.
På sør/vestsiden av dalen renner det flere mindre bekker, men i kartleggingsområdet er det bare helårs
vannføring i bekkene rundt Solbakken (Jorisåne, Øydgardsbekken og flere ikke-navngitte bekker sør for
disse). Ved Skogstadstølen og Svinhusbakkin er det forsenkninger i terrenget, men det er ikke registrert
bekker i kartet, og ingen ble observert på befaringen. På nord/østsiden av dalen er det mange bekker. De
største er Bandåne, som renner ut gjennom Horndalen før den renner inn i den vestlige delen av
kartleggingsområdet, og Bøaåne, som renner ned mot nordenden av Strondafjorden. Bøaåne er regulert
med et inntak rundt kote 1175, og det er plassert en tipp midt i det gamle elveløpet rundt kote 1105. I
tillegg til disse to større elvene, er det mange større og mindre bekker som drenerer større eller mindre
deler av fjellsiden.
Fjellsidene er dekket av relativt glissen blandingsskog, med øvre grense rundt kote 1100. Enkelte steder
er det mindre innslag av granfelt, spesielt nederst i fjellsiden. Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra
1982, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011 og 2017 viser ingen tydelige endringer i tetthet av skogen, eller
endring i øvre grense av denne.
Det er nylig utført en detaljert kvartærgeologisk kartlegging av kartleggingsområdet, med fokus på
skredrelaterte terrengformer (Rubensdotter og Sletten, 2018). Det kvartærgeologiske kartet er gjengitt i
Vedlegg 1G, og sammendraget for kartleggingsområdet gjengitt nedenfor:
«Hele området er preget av moreneavsetning fra den siste istiden, både i dalbunnen og langt opp
i dalsidene. Denne morenen er mange steder tykk, men har i de bratte dalsidene ofte blitt erodert
av skredprosesser og det er tett med skredkanaler i skråningene mange steder. Noen av disse er
gjenbrukt av bekker, mens andre er tørre, foruten når de fungerer som løp for nye skred. Morenen
er for det meste av en sandig type, med relativt få blokker. Dette gjelder ikke for området rundt
Nyheim og den nordvestvendte skråningen ved Øygardsjorudn og Kasaøydgarden hvor morenen
har mange og til dels meget store blokker på overflaten. Disse kan lett feiltolkes som
steinsprangsblokker, men de fleste hører altså til morenen.
Mellom Nyheim og Opdalsgarden er det stort sett steinsprangsblokker i de øvre delene av
skråningene mens tørre snøskred har avsatt materiale ned mot Elbertstølbakkin.
Steinbreavsetninger nedenfor Munkeskøregge tyder på at det i tidligere klima, kanskje rett etter
siste istid, har vært høyere steinsprangsaktivitet enn idag. Ned Horndalen har det trolig vært
gjentatte hendelser med sørpe/flomskred. Resten av den sørvendte skråningen ned til Øygarden er
hele veien merket av hyppige og gjentatte skredhendelser av forskjellig type; tørrsnø, våtsnø,
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sørpeskred og flomskred. Noen plasser ser vi spor etter utglidninger direkte i morenen på
skråningen, men mesteparten av skredløpene starter helt i toppen av skråningen og har trolig
sammenheng med enten snøskred eller våtere skred som har startet i et snødekke i høyden. Dette
kan ha skjedd ved regn på snø, eller som en naturlig overmetting av sedimentene nedenfor
snøfeltene når snøen smelter om våren. Historiske kilder bekrefter den geologiske informasjonen
om gjentatte skred som mange ganger har gått helt ned i dalbunnen, eller i Strondafjorden. Noen
plasser ligger det skredvifter med tydelige avsetninger i terrenget, men mange av skredene har
trolig vært dominert av snø eller sørpe, og har ikke lagt igjen så mye sedimenter.»

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene
Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i kartleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (2018).

4.1.3 Skredhistorikk
Registrerte hendelser er vist i Tabell 6 med plasseringen vist i Vedlegg 1C.

Tabell 6: Skredhendelser registrert i kartleggingsområde 1) Nyheim-Strondafjorden. Tekst er
kopiert direkte fra hendelsene i NVE Atlas.
Nr

Kilde

Skredtype Dato

Beskrivelse

1-1 NVE
Atlas

Jordskred

201306-05

«Meldt som stein og jordskred - ca 5 km øst for tyinkrysset.
Skredbeskrivelse: Usikkert om dette er jordskred, står oppført
med både stein og jord.»

1-2 NVE
Atlas

Snøskred

201604-22

«Kona så det hadde gåttskred i går ettermiddag. har vært et par
kraftige kortvarige snøbyger i går sammen med kraftig vind fra
vest. trolig fokksnøen som skled.»

1-3 NVE
Atlas

Snøskred

182902-18

«Vang i Valdres. Uppdal. Den 18. februar 1829 vart Einer
Tronsen, 30 år, innerst på Uppdal i Øye, teken av snøskred.
"omkom i en sneeskred da han skulde hente høe". Dette skjedde
truleg eit stykke frå garden. Kartreferansen er omtrentleg.»

1-4 NVE
Atlas

Jordskred

186006-17

«Vang i Valdres. Strond (Strønd), storflaumen den 16-19. juni
1860. Strandaskredet tok alle husa på Strond (Strønd) som ligg
under Skyrifjellet, sopte dei på Strondafjorden med alt som var.
Verken husdyr eller folk gjekk med i jordskredet. Det gjekk fleire
skred denne dagen, m.a på nabogarden nordafor Skogstad, sjå
der, også på Tangelo og Bandånskreda. Mest alt folket i bygda
samla seg på Hermundstad, for her var skredfritt. Ingen let liv.
Tangelo ligg ved Herumstad i Øvre Dalen.»
Se kommentar om plassering ved 1-5.

1-5 NVE
Atlas

Jordskred

186006-17

«Vang i Valdres. Skogstad. Under storflaumen den 16-19. juni
1860 gjekk store jordskred fleire stader i Strondafjord-området,
m.a. eit stort skred på Skogstad (noko nord for vatnet). Ingen let
liv, verken folk eller fe.»
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Merk at plasseringen på hendelse nr 4 og 5 virker å være byttet i
NVE Atlas.
1-6 NVE
Atlas

Jordskred

173507-26

«Vang i Valdres. Garden Strand vart dette året for ein stor del
ødelagt av fjell(jord?)-skred. Staden ligg på austsida av
Strondafjorden.Taksten seier om Sørstrand eller bondegodset
Nordstrand at skredet tok bort 5 ½ mål eng og ½ mål åker.
"Fjeldskredet har totalt ruinert 1/3 del af de 5 skind eller 31/2
mæle korn kirkegods." Det blir nytta ordet fjellskred, men noko
uklart om dette var hovudsakleg eit jordskred. Karterferanse ca.»

1-7 Felt

Jordskred

Vår
2018?

Utglidning av løsmasser. Ser ut til å ha vært i forbindelse med
relativt ny skogvei. Slam forholdsvis langt ned på jordet
nedenfor.

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
Alle skredtyper har betydning for faresonene. Følgelig er det utført simuleringer av steinsprang, snøskred,
sørpeskred, jordskred og flomskred. Eksempler på simuleringsresultater er vist i vedlegg 1D.
RAMMS er benyttet for simulering av snøskred slik det er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Utløsningsområdene
ligger eksponert ulikt, mot sør (hovedsakelig 1-15 med unntak av 9), sørøst (9), sørvest (16, 17) og vest
(18-29) og det er derfor brukt differensierte bruddhøyder (Tabell 7) på bakgrunn av klimaanalysen
beskrevet i avsnitt 2.3. Skogen i de potensielle skredbaner er forholdsvis glissen, og er vurdert å ha liten
effekt på utbredelsen av snøskred. Den er derfor ikke inkludert i beregningene.

Tabell 7: Anvendte bruddhøyder (HS) og friksjonsverdier for beregninger av snøskred i område
1) Nyheim-Strondafjorden.
Utløsningsområde

Verdi

1/100

1/1000

1/5000

1-10

HS (cm)

150

200

300

11-17

HS (cm)

100

150

200

17-29

HS (cm)

150

200

300

Alle

Friksjon

M100-1300-900

M300-1300-900

L300-1300-900

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder i Bøaåne, i
Horndalen og i Skjerva som drenerer Skjervetjernet (på Skyrifjellet). For disse beregningene har vi
anvendt ett sett med friksjonsverdier og bruddkanthøyder, beskrevet i avsnitt 3.6.3. Vurderinger av
faresoner er deretter gjort skjønnsmessig basert på dette settet med beregninger.
Det er ikke utført beregninger for flomskred i de samme områdene, men resultatene for beregninger for
sørpeskred og jordskred er brukt ved fastsettelse av faresoner.
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Til simulering av jordskred har vi også brukt RAMMS Debris Flow med parameterne beskrevet i avsnitt
3.6.3. Det er vanskelig å definere akkurat hvor jordskred vil utløses, og vi har derfor utført
modellberegninger med flere sett med utløsningsområder. Først ble et sett med beregninger utført med
utløsningsområder som lange, sammenhengende «blokker» langs hele skråninger i terreng med helning
25-40°. Resultater fra disse ble brukt til å studere den generelle flytebevegelse i fjellsidene. Deretter ble
flere beregninger utført med mer spesifikke utløsningsområder, og disse ble vektlagt mer når faresonene
ble tegnet.
Til simulering av steinsprang har vi brukt Rockyfor3D. Som kildeområder har vi valgt brattskrenter som
er brattere enn 45° herunder inkludert aktive løsneområder ut fra dronebilder, kikkertstudier og samtaler
med lokalkjente. Ut fra størrelse, lokalisering og relativ alder på observerte steinsprangblokker har vi
utført simuleringer med blokkvolum på 1 m3 og 5 m3 der blokker på 1 m3 antas å være mer representative
av 100-års hendelser og 5 m3 av 1000-års hendelser. De andre parameterne er beskrevet i avsnitt 3.6.1.

4.1.6 Skredfarevurdering
Figur 12 gir en oversikt over faresonene. Faresonene er framkommet etter en samlet vurdering av
skredhistorikk, observasjoner under feltbefaringer og simuleringer av relevante skredtyper som beskrevet
i kapittel 3. Nedenfor følger en beskrivelse av vurderingene gjort for de ulike skredtypene.
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Figur 12: Faresoner for skred i område 1) Nyheim-Strondafjorden.

4.1.6.1 Steinsprang og steinskred
Ovenfor den vestlige delen av området, nedenfor Munkeskøregge, ble det med drone observert strukturer,
som kunne tyde på mulig større utfall av fast fjell (Figur 13). På tilgjengelige InSAR data (insar.ngu.no)
er det ikke punkt som tyder på store bevegelser i området. Vi vurderer derfor at den årlige
sannsynligheten for steinskred her er liten, og lavere enn 1/5000.
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Figur 13: Dronefoto av fjellsiden ved Munkeskøregge, med mulig ustabilt fjellparti indikert. Bilde
tatt mot nordvest.
Ovenfor den sørlige delen av området, mellom Strondafjorden og Skjervetjernet, er det flere tegn på et
mulig ustabilt fjellparti (Figur 14). Nedenfor Skjervenibba viser InSAR data (insar.ngu.no; Figur 15) en
bevegelse på 5-15 mm/år. Her vurderer vi at det er potensiale for relativt store utfall i størrelsesordenen
større steinskred, som har betydning for faresonen 1/5000.
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Figur 14: Fjellsiden mellom Skjervenibba/Skjervetjernet og Strondafjorden. Det er flere fjellhyller
øverst i fjellsiden, og et mulig avløst, større parti av størrelsesordenen steinskred indikert med
ring. I tillegg er det svært mange avløste enkeltblokker i fjellsiden.

Figur 15: Bevegelser registrert med InSAR data. Fra insar.ngu.no.
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Både vest i området, nedenfor Munkeskøregge, øst for Strondafjorden, og nordvest for Solbakken ved
Nasin, er det tydelige kildeområder for steinsprang. I alle disse tre områdene har steinsprang potensiell
rekkevidde inn i kartleggingsområdet, men spesielt øst for Strondafjorden er det kartlagt
steinsprangavsetninger langt inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 1G). I tillegg er det i store deler av
fjellsiden mellom Strondafjorden og Munkeskøregge mer diffuse kildeområder, der utfall av blokker er
mindre sannsynlig. I denne fjellsiden er faresonen ikke dimensjonert av steinsprang, men det er fortsatt en
aktuell skredtype.

4.1.6.2 Jordskred
Både historikk og geomorfologi viser at jordskred er relativt hyppige hendelser i fjellsiden mellom utløpet
av Bandåne fra Horndalen til den sørøstlige delen av kartleggingsområdet. Under de store hendelsene på
1700- og 1800-tallet var det trolig mindre skog i fjellsiden enn i dag, men vi har ikke dokumentasjon på
dette. Med mer skog i dag enn på 1700- og 1800-tallet er sannsynligheten for jordskred trolig lavere enn
tidligere. Hogst av skog i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av jordskred, og vi mener
derfor at drift av skogen i fjellsidene bør reguleres (Vedlegg 1F).
Eventuelle jordskred vil hovedsakelig kanaliseres langs raviner og forsenkninger, noe som også vises i
beregningsresultatene. Det er vanskelig å estimere sannsynligheten for at jordskred skal utløses fra de
ulike deler av fjellsiden, men generelt mener vi at i de store ravinene er den årlige sannsynligheten for
kanaliserte jordskred større enn 1/1000. Videre mener vi at sannsynligheten er størst i de ravinene der det
renner bekker med nedslagsfelt som starter høyt oppe på fjellet, og som har betydelig størrelse. Dette
gjenspeiles i faresonene.
Utløpslengde på jordskred og den maksimale utløpslengde der jordskredmasser vil ha betydelig
ødeleggende kraft, er usikker. Vi har anvendt beregningene med RAMMS til å vurdere mulig
utløpslengde, men også brukt de tilgjengelige geologiske kartene til å tegne faresoner. Generelt ligger
faresonen 1/1000 et stykke oppe på de kartlagte skredviftene. Vi har valgt dette fordi både sannsynlighet
for skredhendelser og potensial for skadelige påvirkninger avtar ut over skredviftene. Faresonen 1/5000
dekker viftene.
Det er flere relativt store løsmasseskjæringer og -fyllinger, hovedsakelig langs E16 Tyinvegen. Vi har
ikke informasjon om hvordan disse er etablert, og hvilke tiltak som eventuelt er gjort for å sikre at de er
stabile. Vi har derfor antatt at stabiliteten av disse er som for naturlig terreng med samme terrenghelning,
men har ikke noe grunnlag for denne vurderingen. På de største skjæringer og fyllinger har vi valgt å
legge en faresone 1/1000 rundt.
To steder i terrenget ovenfor kartleggingsområdet er det registrert tipper: direkte i nedskjæringen til
Bøaåne, omtrent 1150 moh. og omtrent 1 km lenger vest, i omtrent 990 moh. ovenfor garden Nørdre
Strond. Vi antar at begge disse tippene er anlagt slik at de står stabilt, men har ikke grunnlag for å vurdere
stabiliteten. Ved tippen i Bøaåne antar vi videre at elven er regulert i en slik grad at flomsituasjoner ikke
fører til erosjon i tippen, med etterfølgende skred-liknende situasjoner.

4.1.6.3

Flomskred

Det er hovedsakelig i løpene til Bandåne og Bøaåne det er mulighet for flomskred. Her er det gjel med
tilgjengelige løsmasser. Langs disse løpene vurderer vi også at det er mulighet for sørpeskred.
Skredutbredelsen for flomskred er generelt mindre enn for sørpeskred, noe også beregningene viser. Ved
utløpet av disse elvene er derfor sørpeskred i større grad dimensjonerende enn flomskred, men flomskred
er en ikke ubetydelig skredtype.
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4.1.6.4

Sørpeskred

Det er ingen kjente sørpeskredhendelser i området, men sørpeskred er kjent fra Tyinkrysset, omtrent 6 km
vest for kartleggingsområdet. Dette viser at de klimatiske forholdene ligger til rette for sørpeskred i
fjellsidene ned mot kartleggingsområdet. Ved utløpet av Bandåne er det kartlagt spor etter sørpeskred
(Vedlegg 1G), og i Horndalen er det flere steder der snøskred kan nå ned i elveløpet og demme opp før
vannet (for eksempel utløsningsområde 8, Vedlegg 1D). I tillegg mener vi de topografiske forholdene i
nedslagsfeltet til Bøaåne og Skjerva også ligger til rette for utløsning av sørpeskred, og det er derfor utført
beregninger av sørpeskred med RAMMS, som beskrevet ovenfor. Sørpeskredmasser vil følge samme
raviner og forsenkninger i terrenget som kanaliserte jordskred og flomskred, men utløpet av sørpeskred
vil trolig være lenger. Dette fører til 1) de relativt store faresonene for 1/1000 nedenfor Bandåne og
Bøaåne, mens faresonen langs Skjerva går ut i Strondafjorden uansett, samt 2) faresonene 1/100 langs
disse elveløpene, da det er mange skredprosesser som følger disse.

4.1.6.5

Snøskred

Snøskred vurderes å være aktuelt fra de bratte partiene ned mot den vestlige delen av
kartleggingsområdet, nedenfor Munkeskøregge (utløsningsområde 1-7, Vedlegg 1D). Dette er bekreftet
av lokal informant. Flere steder her er skogen tatt ut av hyppige snøskred, men ikke helt inn i
kartleggingsområdet (nedenfor utløsningsområde 5). Utløsningsområdene har ikke spesielt stor
arealmessig utbredelse. De er forholdsvis bratte og er hovedsakelig på fjell, og vi antar at det går skred i
de fleste av utløsningsområdene forholdsvis ofte, og for det meste før det bygges opp et tykt snødekke. I
enkelte tilfeller mener vi allikevel at det vil kunne utløses skred med betydelig større utbredelse enn det
som vises av skadene i skogen. Med vind fra nordvest og løs snø tilgjengelig for transport, kan store
snømengder fraktes ut over kanten ned mot kartleggingsområdet, og avsettes i utløsningsområdene. Vi
kan ikke se bort fra at samtlige utløsningsområder utløses samtidig i hendelsen som definerer 1/1000 og
1/5000 faresonen. Skogen nedenfor vil bare i liten grad bremse skredbevegelsen, og vi mener at
skredmasser kan nå ned til E16 med årlig sannsynlighet på 1/1000. Nedenfor skogen som viser tegn til
skader fra skred ved Elbertstølbakkin, mener vi at snøskred med årlig sannsynlighet på 1/100 så vidt kan
nå inn i kartleggingsområdet. Dette er ikke underbygget med registreringer. Det er ikke bebyggelse i dette
området.
Øverst i fjellsiden mellom Bandåne og Bøaåne er det skog, men vi vurderer at det øverst i flere av
forsenkningene er mulige utløsningsområder siden skogen her er glissen (utløsningsområde 11-17,
Vedlegg 1D). På grunn av lite optimal plassering av utløsningsområdene i forhold til avsetning av snø og
dermed lav sannsynlighet for utløsning, beskjedne utløsningsvolum, og forholdsvis lang avstand ned til
kartleggingsområdet, mener vi at snøskred bare utgjør en mindre del av den samlede skredfare i områdene
nedenfor, og dette støttes av beregningene.
På sør- og sørøstsiden av en rygg nord for disse utløsningsområdene er det flere utløsningsområder for
snøskred. Her er det ikke skog av betydning. Beregninger fra noen få, utvalgte utløsningsområder
(utløsningsområde 9 og 10) viser at bare svært sjeldne hendelser vil nå frem til kanten der
utløsningsområdene 11-15 ligger. Basert på dette mener vi at snøskred fra de øvre utløsningsområdene
bare utgjør en mindre del av den samlede skredfare i områdene nedenfor.
Store deler av fjellsiden øst for Strondafjorden er bratt nok til at snøskred teoretisk kan utløses. I den
nedre delen av fjellsiden er det skog, og her er det ingen reelle utløsningsområder. Den øvre delen av
fjellsiden er nær vertikal, og så bratt at det her ikke vil bygge seg opp snø. Helt øverst i fjellsiden, der
terrenget blir slakere, er det flere små forsenkninger der det kan bygge seg opp et betydelig snødekke
(utløsningsområder 18-29), og flere steder kan det være skavler. Vi mener at skavlnedfall og utglidninger
av mindre snømengder her er relativt hyppige hendelser, og at disse prosessene fører til striper uten skog i
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fjellsiden nedenfor. På grunn av den bratte fjellsiden, samt relativt begrenset volum på eventuelle
snøskred, mener vi at snøskred nederst i fjellsiden vil kanaliseres i de samme løpene som kanaliserte
jordskred, og bare utgjøre en mindre del av den samlete skredfare for foten av fjellsiden.
Vest for Strondafjorden, ovenfor Solbakken, er det flere områder der snøskred kan utløses
(utløsningsområde 30-33). Disse er bekreftet av lokal informant. Vi vurderer at disse utløsningsområdene
ligger så nær skoggrensa og i så stor avstand fra kartleggingsområdet, at de ikke vil nå frem til
bebyggelsen. Dette krever skjøtsel av skogen i området mellom utløsningsområdene og
kartleggingsområdet.

4.1.6.6

Andre skredtyper

Isnedfall fra området ved Skjerva inntreffer trolig hvert år. I enkelte år med store ismengder i fjellsiden,
mener vi at terrenget nedenfor fjellveggen er så bratt, at det ikke kan utelukkes at bebyggelsen nedenfor
(Søre Strond) ligger utsatt. Denne skredtype er ikke dimensjonerende, men bidra til det totale farebildet
nedenfor Skjerva.

4.1.7 Faresoner og utsatt bebyggelse
Dimensjonerende skredtyper i kartleggingsområdet er steinsprang og snøskred i vest, mens jord- og
flomskred er dimensjonerende i størsteparten av fjellsiden på nordøst-siden av området. Ved utløpet av
Bandåne og Bøaåne inn i det kartlagte området er vannrelaterte skredtyper, hovedsakelig sørpeskred,
dimensjonerende. Nedenfor fjellsiden øst i området kan skred utløses ved nedfall av skavler eller våte
flakskred, men kan nederst i fjellsiden gå over i kanaliserte jordskred og flomskred.
Det er faresoner med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100. Innenfor faresonen 1/1000
ligger det åtte bolighus, mens omtrent femten bolighus ligger umiddelbart utenfor denne faresonen. Det er
ikke bygninger i faresonen 1/100.

4.1.7.1

Forutsetninger for faresonene

Skogen som dekker store deler av fjellsiden nord, nordøst og øst for kartleggingsområdet, 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. Vi anbefaler derfor regulering av skogsdrift av skogen vist i
Vedlegg 1F. For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til
skredfare, henvises det til NGI (2013).

4.1.7.2

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.
Mest relevant er trolig objektsikring, der bare de konkrete objekt sikres, for eksempel bolighus. For
eksempel plogvoller kan da være aktuelt. 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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4.2 Område 2) Øye
Området strekker seg nedenfor begge sider av dalen fra sør-enden av Strondafjorden i nordvest til Homro
på nordsiden av Vangsmjøse i øst og til Tangin på sørsiden av Vangsmjøse i sør (Figur 25). I området er
det spredt bebyggelse. Under feltarbeidet var det mye byggeaktivitet på grunn av ny E16. Det var derfor
begrenset mulighet for å ferdes til fots i deler av området.
Grovt sett kan området inndeles i følgende områder, der hvert har ulike skredforhold (Figur 25):
•

2-1) Området helt i nord nedenfor Kvamsnøse i vest og den vestvendte delen av Skyrifjellet i øst
med bebyggelsen nord og sør for Hagaberget, Nedre Dalen, Eidsfossen, Kvame, Kjerrstein og
Nørdre Øye (Figur 17).

•

2-2) Området nedenfor Bergsfjellet og Skjøld med bebyggelsen rundt Øye stavkyrkje, Teigen,
Haugen og Tangin (Figur 18).

•

2-3) Området nedenfor den oppsprukne, sørvest-vendte fjellsiden av Skyrifjellet med
bebyggelsen Brekke, Høle, Skjøre, Steinde og Homro (Figur 17).
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2-1

2-2

2-3

Figur 16: Kartleggingsområde 2) Øye inndelt i tre mindre områder, 2-1, 2-2 og 2-3.
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Skyrifjellet

Holudn

Høle

Brekke

Skjøre
Steinde

Nørdre
Øye

Søre
Øye
Teigen

Figur 17: Område 2-1 og 2-3 i område 2) Øye. Bilde tatt mot nord.

41

Homro

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Utløsningsområder
snøskred

Bergsfjellet
Skjøld

Fagerdalen

Ny E16

Haugen

Figur 18: Område 2-2 i 2) Øye. Bilde tatt mot sør.
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Jordskred

Kvamsnøse og
Utløsningsområder Nøsakamben
for snøskred
Område 1
Kildeområde
steinsprang

Rødalen

Rødøla

Kvame
Kjerrstein

Eltun

Ny E16

Figur 19: Område 2-1 og 2-2 i 2) Øye. Bilde tatt mot nordvest.

4.2.1 Topografi og grunnforhold
Den digitale terrengmodellen er basert på laserdata innsamlet før anleggsområdene til ny E16 ble
påbegynt. Terrengmodellen og tilgjengelig kartgrunnlag stemmer derfor i flere områder ikke med
terrenget observert under befaringen. Alle vurderinger er gjort basert på tilgjengelige kartdata. Videre
antar vi at terrenget etter utbygging vil være endret i en del områder. Dette kan ha stor betydning for
bevegelse av vannrelaterte skred, mens det kanskje ikke har stor betydning for snøskred, der en større del
a massene er suspendert.
Kartleggingsområdet ligger ved nordvest-enden av Vangsmjøse. Området er omgitt av fjellsider med tre
ulike hengretninger: østvendt (område 2-1), nordvendt (område 2-2), sørvest-vendt (område 2-3). I
område 2-1 går terrenget opp mot Kvamsnøse/Nøsakamben, 1150 moh. (Figur 19). I storskala er terrenget
her konvekst, med form som en rygg ned fra Nøsakamben. En markert ryggform ovenfor Kvame,
Liaberget, står som en enda mer markert rygg midt i fjellsiden. Ovenfor en del av bebyggelsen er det
rundt 660 moh. en nær vertikal fjellskrent, Kvamsberg, med flere svært store utfall nedenfor. Ut over
denne er terrenghelningen 25-35°. Sør for Kvamsberg er det flere sett med raviner ned mot Kjerrstein.
Det er enkelte mindre bekker i området, og fjellsiden er dekket av blandingsskog opptil skoggrensa på
rundt 1000 moh., med tettere granskog nederst mot bebyggelsen.
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I område 2-2 lå under befaringen anleggsområdet til ny E16, med tunellinnslag rett sør for Rødøla rundt
570 moh. (Figur 19). Herfra strekker ny E16 seg mot øst gjennom resten av kartleggingsområdet (Figur
17). Fjellsiden ovenfor området inneholder flere mindre, nær-vertikale avsatser, men ellers har en jevn
terrenghelning på 25-35° (Figur 18). Øverst i fjellsiden er det en nesten vertikal skrent med vertikal
høydeforskjell på 200-300 m med en tydelig uravsetning i foten. I denne skrenten, ovenfor
kartleggingsområdet, er det tre-fire gjel ned gjennom skrenten. I fjellsiden ligger ravinene tett, men er
størst i det tykkere løsmassedekket nederst, nedenfor omtrent 843 moh. Det er skog opptil 1000 moh.,
men denne er i de øvre deler, ned til rundt 750 moh. svært glissen med renner der det er raviner.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra 1982, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015 og 2017 viser ingen
tydelige tegn på fortetting av skogen i denne perioden. I ravinene renner det mindre bekker. I den vestlige
delen av fjellsiden renner bekkene i Rødøla før de når dalbunnen, men de østligste av bekkene renner
gjennom kartleggingsområdet (og anleggsområdet til ny E16) direkte ut i Vangsmjøse.
Ovenfor område 2-3 er det den nær-vertikale toppskrenten med en vertikal høyde på 300-400 m som
preger terrenget. Skrenten er oppsprukket og har flere sett med gjel, blant annet ovenfor Homro, Steinde
og Skjøre. I foten av toppskrenten, i sør, ligger det skredavsetninger helt ned til Vangsmjøse, noen steder
svært grove, mens det er mer moreneavsetninger nord i område 2-3. Det er noe vegetasjon i toppskrenten,
men bare på avsatsene. I det slakere terrenget ned mot Vangsmjøse og dalbunnen er det glissen
blandingsskog og jorder.
Det er nylig utført en detaljert kvartærgeologisk kartlegging av området, med fokus på skredrelaterte
terrengformer (Rubensdotter og Sletten, 2018b). Det kvartærgeologiske kartet er gjengitt i Vedlegg 2G,
og sammendraget for kartleggingsområdet gjengitt nedenfor:
«På Øyekartet er store deler av landskapet også dekket av morene. Det er dog forskjellige typer
morene mht. dominerende generell kornstørrelse og mengden blokker. Sør for Øye domineres
overflaten av en relativt blokkfattig, siltig/finsandig morene. Den er kompakt og de kanaler som
både breelver og aktive elver har gravd ut står igjen med relativt steile sider. Nord for Rødøla er
det en helt annen type morene på overflata. Denne morenen har store mengder blokker og er
ellers dominert av relativt grov sand og grus. Blokkene kan feiltolkes som steinsprangsblokker, og
nedenfor Kvamsberget er dette spesielt viktig å notere seg, da det her også ligger en mengde
"ekte" steinsprangsblokker, og også noen mindre steinskredsavsetninger. Dalbunnen nord for
Teigaøydgarden er preget av morene og breelvløp fra slutten av siste istid.
Nord for Kvamsfjorden har landskapet en annen karakter med færre spor etter siste istid, og
mange flere spor etter skred. De steile fjellskråningene ved Skyrifjell har sluppet mange
steinsprangsblokker. I likhet med området under Munkeskøreggen ved Høludn finnes også her
gamle steinbreer nedenfor de normale steinsprangsavsetningene. Disse steinbreene sees som
store urer med en utstrekning langt utover dagens rekkevidde av steinsprang. I det lavere
terrenget ned mot Kvamsfjorden er kvartærgeologien mer dominert av oppstikkende fjellknauser
som i varierende grad er drapert av morene.
Lengre øst, fra Sjøre til Homro, ser vi tett i tett med skredvifter avsatt av sørpe- og flomskred.
Skredene har gjentatte ganger kommet ut fra de bratte gjelene i fjellet over og har over tid
erodert morenen høyere opp og lagt igjen skredmateriale helt ned til Vangsmjøsa.»

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene
Det kartlagte området ligger delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (2018).
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Fra NVE og Vang kommune har vi mottatt tre rapporter utarbeidet av Statens Vegvesen:
-

SVV, 2012: Jordskred i Vang 15. august 2011. Vurderingar i samband med eventuell framtidig
skredfare.

-

SVV, 2013a: Undersøkingar av eventuell jordskredfare og steinsprangfare ovanfor daglinje for
ny E16 Øye-Eidsbru – profil 0-1700.

-

SVV, 2013b: Vurdering av snøskredfare ved ny E16 forbi Øye i Vang.

I disse rapportene konkluderer SVV med at planlagt trase for ny E16 ligger slik at årlig sannsynlighet for
steinsprang, jord og snøskred er lavere enn 1/50. Dette til tross for to løsmasseskred som krysset E16 ved
Sletti i 2011 (hendelse 2-9, Tabell 10).
Skred AS har dessuten utført følgende arbeid i området:
-

Skred AS, 2017a: Skredfarevurdering for redskapshus på 12/1, Kjerrstein. Det konkluderes med
at planlagt redskapshus ligger i et område der årlig sannsynlighet for skred er mindre enn 1/100.

-

Skred AS, 2017b: Vennisvegen 1610 – Skredfarevurderinger. Det konkluderes med at planlagt
bolighus ligger i et område der årlig sannsynlighet for skred er større enn 1/1000 men mindre
enn 1/100.

4.2.3 Skredhistorikk
Registrerte hendelser er vist i Tabell 10 mens plasseringen er vist i Vedlegg 2C.

Tabell 8: Skredhendelser registrert i kartleggingsområde 2) Øye. Tekst er kopiert direkte fra
hendelsene i NVE Atlas.
Nr

Kilde

Skredtype

Dato

Beskrivelse

2-1

NVE
Atlas

Steinsprang 2015-07-01

Steinras ut i elva, innsnevrer elveløpet.

2-2

NVE
Atlas

Jordskred

1789-07-22

«Vang i Valdres. Ofsen den 22/23.7. 1789. På garden
Lunde, med brukar Niels Helgesøn, gjekk eit stort
jordskred som tok eit hus. Her vart ei kone skadd i
skredet og vart invalid resten av livet, i same skredet
braut eit 8 årig barn foten. Jordskade. Garden ligg ved
nordenden av Vangsmjøsi. Kartreferansen er ca.»

2-3

NVE
Atlas

Snøskred

1804-03-04

«Vang i Valdres. Den 4. mars 1804 omkom Ole Helgesen
Qvarme (36 år) På Kvame. "Dræbt Af En Sneedynge".
Dette må vere på eller ved garden Kvame. Staden ligg
ved nordenden av Vangsmjøsi. Manglar meir
informasjon. Kartreferansen er omtrentleg.»

2-4

NVE
Atlas

Jordskred

1751-07-26

«Vang. Valdres. Om våren (juni?) 1751 gjekk eit stort
jordskred på Rødalen i Øye som kravde så mange som
fem menneskeliv. I Nedre Dalen i Øye hadde gardane
stølar på Rødalen, mellom anna stølane til gardane Lunde
og Skjøre (Stende) som vart mest råka. Jordraset tok
seterstølen (Steindestølen) "hvorved 3de sætter Husse er
borttagne, tilligemed hvad boeskap, melk og Smør og
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anden Buedrot som ved kommende der Sættrede
sammenstædz var tilhørende, samt at 5 meniskr. derved
sadte deris liv til," (tingdokument frå 1752). Talet på
drepne husdyr er ukjent. Dei to stølane som gjekk ut i
raset skal ha lege eit stykke vest for selet til garden Høle.
Lunde og Skjøre fekk nye stølar på Filefjell.»
2-5

NVE
Atlas

Snøskred

1849-01-23

«Vang i Valdres. Den 23. januar 1849 omkom ein mann
av snøskred ein stad i fjellet. Anten var han på jakt eller
av stad for å hente ned høy, noko som var vanleg på
denne tida. Dette var husmannsson John Johsen, 28 år,
frå ein plass ved Kjerrstein i Øye. "ved sneeskred".
Kartreferansen er vilkårleg plassert ved Kjerrstein.»

2-6

NVE
Atlas

Fjellskred

1778-07-15

«Vang i Valdres. På garden Skjøre (Steinde) fekk ein
skade av eit stort steinskred i 1778. Skredet kom høgt frå
fjellet i retning mot gardstunet, men stoppa før det nådde
heilt fram til husa. Det vart berre jordskade. Husa vart
etter dette flytta noko lenger ned og inn under ein
fjellhammar. Kartreferansen er ca.»

2-7

NVE
Atlas

Snøskred

1815-07-15

«Vang i Valdres. På plassen Lo under garden Steinde
bruk 2 gjekk eit snøskred dette året. Nokre hus og noko
av jorda vart teke bort. Husmann Tomas Knutsen har
med seg tingvitne på dette. Uklart om skadeomfang elles
og omkomne dyr, lite truleg at der var tap av menneske.
Plassen ligg på nordsida av Vangsmjøsi, under
Skyrifjellet.»

2-8

NVE
Atlas

Fjellskred

1837-06-02

«Vang. Valdres. Lo 2. Eit stort fjellskred og jordskred
gjekk over garden Lo som ligg ved Vangsmjøsi i Nedre
Dalen. Kl. 4 om natta 2. juni 1837 kom skredet som sopte
både hus, folk og krøtter på Vangsmjøsi. Omkomne:
Gardbrukar Ola Tomassen Lo (1808-37), kona Anne
Olsdt., barna: Ola (3 år) og Tommas (under 1 år), dvs.
heile familien for, med unntak av ei 6 års gammal jente
Marit som overlevde, funnen under nokre
tømmerstokkar. Jamvel Tommas Knutson og Marit
Olsdotter som var foreldra til brukaren, og den 22 år
gamle Sigrid Olsdotter (syster til gardkona) og Anna
Tommasdotter, 42 år, omkom i ulykka. Nesten alle
husdyra vart drepne, 12 storfe og 20 sauer og nokre
grisar. Ei kvige overlevde. Alt inventar forsvann.
Flodbølgjer? Alle dei åtte omkomne vart funne att.
Staden ligg på nordsida av vatnet, under Skyrifjellet 1555
m o.h., om lag på same stad, berre litt aust for, der
gardshusa ligg i dag. Skredet kom frå skaret Losgile i
fjellet ovanfor. Sjå 1815, då det gjekk eit snøskred her.
Årboka for Valdres skriv feil stad og er uklar om denne
hendinga, men informantane har godt kjennskap til dette.
Fjellskredet (blanda med jord) var neppe så breitt, og
synest å ha råka beint på gardshusa, noko som ura,
bakom husa og noko austafor, av i dag viser.»
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2-9

NVE
Atlas

Jordskred

2011-08-15

«Vang. Ved Vangsmjøse (Vangsmjøsi). Om morgonen
den 15. august 2011 gjekk to jordskred med ca. 300
meters mellomrom ved Sletti på sørssida av Vangsmjøse,
mellom Grindaheim og Øye. Raset kom i eit austre og
vestre løp, og gjekk saman, og det gjekk over og stengde
E 16, med rasmassar på begge side av eit bustadhus på
Sletti, og la seg heilt inntil husveggene. Ein mann ville
berge bilen og vart teken av skredet, berre overkroppen
var i friluft, men han var berga av folk som kom til. Eit
par uthus vart tekne. Tre personar vart evakuerte.
Bustadhuset var trykt noko skeivt, og det uklart om dette
vil bli teke i bruk att. Kartreferansen er ca.»
Det var to løp av hendelsen (det østlige løpet traff
bebyggelsen på Sletti), som begge er godt synlige på
flyfoto fra 2011.

2-10 NVE
Atlas

Fjellskred

1977-10-15

«Vang i Valdres. Den 25. oktober 1977 om lag kl. 15.00
gjekk eit stort steinskred ved Grindaheim. Steinstøv lag
seg mange kilometer utover. Skredet kom frå toppen av
Skjoldfjellet i Grindaheim-området og rasa ned til
skoggrensa, og gav berre mindre skogskade. Skredet kom
ikkje nær busetnad, gjekk 5 km frå Grindaheim, og var
det største folk kunne minnast. Kartreferansen er
omtrentleg.»

2-11 Flyfoto

Flomskred

19822004?

Flomskred øst for bebyggelsen på Steinde. Ses ikke på
flyfoto fra 1982, men på det fra 2004.

2-12 Flyfoto

Jordskred

2004-2006

Jordskred ved Laukestølen i Rødalen. Ses ikke på flyfoto
fra 2004, men på det fra 2006.

4.2.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen i dette
området. Ved nedre del av Rødøla er det flomforbygninger.

4.2.5 Modeller og oppsett
Alle skredtyper har betydning for faresonene, og det er utført simuleringer av steinsprang, snøskred,
sørpeskred, jordskred og flomskred. Eksempler på simuleringsresultater er vist i vedlegg 2D.
RAMMS er benyttet for simulering av snøskred slike det er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Utløsningsområdene
ligger eksponert i stort sett alle himmelretninger. Det er brukt differensierte bruddhøyder (Tabell 11) på
bakgrunn av klimaanalysen beskrevet i avsnitt 2.3. Skogen i de potensielle skredbaner nedenfor
Skyrifjellet (utløsningsområder 5-13) og nedenfor Bergsfjellet (utløsningsområde 14-27) er forholdsvis
glissen, og skredmasser vil ha store hastigheter når de treffer skogen. Denne er derfor vurdert å ha liten
effekt på utbredelsen av snøskred, og er derfor ikke inkludert i beregningene. I området ved Nøsakamben
ligger utløsningsområdene nær skoggrensa, og terrenget er slik at snøskredmasser ikke vil oppnå store
hastigheter før de når ned i skogen. I den nedre del av fjellsiden er dessuten skogen forholdsvis tett. Dette
gjør at vi her har valgt å kjøre beregninger med skog. Standardverdier for friksjon med skog i RAMMS er
anvendt.
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Tabell 9: Anvendte bruddhøyder (HS) og friksjonsverdier for beregninger av snøskred i område
2) Øye.
Utløsningsområde

Verdi

1/100

1/1000

1/5000

1, 2, 6, 9, 10, 11, 14,
15, 17, 18

HS (cm)

150

200

300

3, 4, 23-27

HS (cm)

100

150

200

5, 7, 8, 12, 13, 16, 19,
20, 21, 22

HS (cm)

120

170

250

Alle

Friksjon

M100-1300-900

L300-1300-900

L300-1300-900

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra flere mulige utløsningsområder
ovenfor alle tre delområder. For disse beregningene har vi anvendt ett sett med friksjonsverdier og
bruddkanthøyder, beskrevet i avsnitt 3.6.3. Vurderinger av faresoner er deretter gjort basert på dette settet
med beregninger.
Til simulering av flomskred har vi også brukt RAMMS Debris Flow med parameterne beskrevet i avsnitt
3.6.3. Litt utenfor delområdet er det ved Sletti en registrert flomskredhendelse (2-9 i Tabell 8), som vi har
brukt til å teste RAMMS. Hebndelsen er beskrevet i SVV (2012). Den nedre delen av skredbanen er godt
synlig i flyfoto fra 2011, men ikke utløsningsområdet. Inntegnet skredomriss og antatt utløsningsområde,
utløsningsvolum er derfor svært usikre. Vi har heller ikke undersøkt i detalj forholdene på tidspunktet da
skredhendelsen fant sted. Allikevel har vi forsøkt å etterregne hendelsen med standard verdier i RAMMS,
for å sjekke om modellen gir fornuftige resultater.
Omrisset av skredhendelsen er tegnet opp fra flyfoto fra 2011 (Figur 20A). Utløsningsområdet i gjelene er
estimert ut fra terrenget. Som i standardparametrene anvendte vi friksjonsparametre μ=0,10 og
ξ=400 m/s2 og en bruddkant på 1 m med utløsning av en blokk. Det ble som i standardberegningene ikke
anvendt erosjon. Den horisontale oppløsningen i RAMMS ble satt til 2 m, som i de fleste andre RAMMS
beregninger for vannrelaterte skred i oppdraget. Resultatet fra beregningene er vist i Figur 20B.
Det er god overensstemmelse mellom observasjoner og beregninger. Viktigst er at begge løpene der
skredmassene i 2011 krysset E16, vises i beregningene. Ut over de skredløpene/forsenkningene som var
aktive i 2011 hendelsen, viser beregningene flere aktive løp med de gitte inngangsparametre, uten at disse
ble observert aktive under hendelsen. Ved å justere på parametersettet innenfor verdiene gitt i avsnitt
3.6.3, kan vi få marginalt bedre samsvar mellom modellresultater og observasjoner. Med
inngangsparametre som foreslått i avsnitt 3.6.3, mener vi allikevel at modellresultater gir et godt grunnlag
for å tegne faresoner. For modellberegningene ligger den største usikkerheten i plassering og areal (og
dermed volum) av utløsningsområdene, og sannsynligheten for utløsning av skred fra de ulike
utløsningsområdene.
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B

A

Figur 20: Resultater fra etterregning av flomskredhendelse med RAMMS. A) viser omtrentlig
omriss av flomskredet som gikk i august 2011 (2-9 i Tabell 8). Det er ikke flyfoto som tydelig
viser øvre del av skredbanen og utløsningsområdet, og omrisset (brun, stiplet linje) er derfor
grovt inntegnet. B) viser etterregning av hendelsen (beregnet trykk er vist) basert på
antakelsene beskrevet i teksten. Enkelte steder følger de modellerte skredmassene andre
forsenkninger i tillegg til de observerte.

Til simulering av jordskred har vi også brukt RAMMS Debris Flow med parameterne beskrevet i avsnitt
3.6.3. Litt utenfor delområdet er det et (trekantformet) jordskred som gikk i perioden mellom 2004 og
2006 (2-12 i Tabell 8), som er tydelig i flyfoto fra 2006. Vi har ikke kjennskap til utløsningsvolum eller
forholdene på tidspunktet da skredhendelsen fant sted. Allikevel har vi forsøkt å etterregne hendelsen med
standard verdier i RAMMS, for å sjekke om modellen gir fornuftige resultater. Omrisset av
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skredhendelsen er tegnet opp fra flyfoto fra 2006 (Figur 21A). Basert på flyfoto fra 2006 og senere har vi
grovt tegnet inn det vi mener er utløsningsområdet i toppen av skredet. Som i standardparametrene
anvendte vi friksjonsparametre μ=0,15 og ξ=200 m/s2 og en bruddkant på 1 m med utløsning av en blokk.
Det ble som i standardberegningene ikke anvendt erosjon. Den horisontale oppløsningen i RAMMS ble
satt til 2 m, som i de fleste andre RAMMS beregninger for vannrelaterte skred i oppdraget. Resultatet fra
beregningene er vist i Figur 21B.
Det er svært god overensstemmelse mellom observasjoner og beregninger. Følgende punkter illustrerer
dette, samt mulige feilkilder (område 1-5 i Figur 21B):
1) En liten «finger» av skredmassene følger en liten forsenkning. Fingeren ses på både
observasjoner og beregninger. Dette illustrerer at den horisontale oppløsningen i RAMMS på 2 m
er tilstrekkelig for å få med flytemønstre i selv småkupert terreng.
2) Observerte skredmasser i område 2 klarer ikke modellen å få med. Dette kan skyldes at
terrengmodellen er fra etter selve skredhendelsen, og at terrenget i området ligger høyere etter
skredet enn før skredet. Den østlige avgrensning av den modellerte skredstrømmen er her en liten
bekk, som løper i en 10-20° vinkel på retningen av skredmassene (vises i Figur 21B ved litt større
flytehøyde, gule farger, enn området rundt, grønne farger). Bekken vil under en hendelse fylles
med skredmasser, og etterfølgende masser vil flyte over et mer utjevnet terreng. Dette skjer ikke i
modellen, som har et fiksert terreng å flyte over. Her vil altså bekken konstant lede masser mot
vest.
3) I dette området viser modellen for stor utbredelse av skredmasser mot vest. Dette kan skyldes de
samme forholdene som beskrevet over: at modellen er kjørt på terrenget slik det så ut etter
skredhendelsen, og/eller at terrenget i modellen er statisk under modellkjøringen.
4) Område 4 er en traktorvei. Det er på flyfoto ikke mulig å se om det under hendelsen var
skredmasser på veien, men det ser slik ut på flyfoto, og det er derfor kartlagt. Modellen viser ikke
at det er skredmasser på traktorveien.
5) Ned mot Rødøla er utbredelsen av skredmassene som observert på flyfoto marginalt annerledes
enn i modellen. Dette kan skyldes samme forhold som nevnt i punkt 2 og 3.
Justering av de ulike parametrene som friksjon, bruddhøyde og utløsningsområde (og dermed
utløsningsvolum) samt bedre oppløsning på den anvendte terrengmodellen, gir bare marginalt bedre
tilpasning av modellresultater til observasjoner. Basert på disse resultatene, mener vi at
modellberegningene gjort med RAMMS for jordskred gir god støtte til å tegne faresonene. Utfordringene
ligger da mer i hvor utløsningsområdene for jordskred forventes å være, utløsningsvolum, samt hvor
skredmasser stopper i de ulike scenarioene. Videre trenger de parametrene som gir god match på denne
hendelsen ikke å passe så bra for neste hendelsen i samme området.
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Figur 21: Resultater fra etterregning av jordskredhendelse med RAMMS. A) viser det
trekantformete jordskredet som løsnet en gang mellom 2004 og 2006, som det ser ut på flyfoto
fra 2006. Omrisset er tegnet med brun, stiplet linje. B) viser etterregning av hendelsen
(beregnete flytehøyder er vist) basert på antakelsene beskrevet i teksten. For beskrivelse av
områdene 1-5, se teksten.

Det er vanskelig å definere akkurat hvor jordskred vil utløses, og vi har derfor utført modellberegninger
med flere sett med utløsningsområder. Først ble et sett med beregninger utført med utløsningsområder
som lange, sammenhengende «blokker» langs hele skråninger i terreng med helning 25-40°. Resultater
fra disse ble brukt til å studere den generelle flytebevegelse i fjellsidene. Deretter ble flere beregninger
utført med mer spesifikke utløsningsområder, og disse ble vektlagt mer når faresonene ble tegnet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. Det er ikke utført detaljerte
steinsprangberegninger, da vi mener steinsprang ikke er den dimensjonerende skredtypen i området.
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4.2.6 Skredfarevurdering
Figur 22 gir en oversikt over faresonene. Faresonene er framkommet etter en samlet vurdering av
skredhistorikk, observasjoner under feltbefaringer og simuleringer av relevante skredtyper som beskrevet
i kapittel 3. Nedenfor følger en beskrivelse av vurderingene gjort for de ulike skredtypene.
I området sør for Søre Øye, har vi vurdert faresonene grovt ut fra terrenget slik vi antar det vil se ut etter
utbygging av E16. Nøyaktig avgrensning av faresonene i det området bør justeres etter at utbyggingen er
ferdig og nytt kotegrunnlag er tilgjengelig.

Figur 22: Faresoner for skred i område 2) Øye. Merk at faresonene sør og sørvest for Øye er
justert skjønnsmessig i forhold til ny E16, og at veibyggingen ikke vises i kartgrunnlaget.

52

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

4.2.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av fast fjell i størrelsesordenen steinskred kan være aktuelt for området nord for Vangsmjøse og for
området på sørsiden av Vangsmjøse. Historikken viser at store hendelser har forekommet i historisk tid
(2-6 i Tabell 8), og langs sørsiden av Vangsmjøse er det spor i terrenget etter tidligere steinskred. Også
nedenfor Kvamsberg nordvest i området har det vært enkelte tidligere hendelser som har vært i
størrelsesordenen steinskred. Ingen av stedene viser InSAR data store bevegelser (insar.ngu.no). Vi
vurderer derfor at sannsynligheten for steinskred er så lav at den ikke har direkte betydning for faresonene
1/1000. Når det gjelder faresonen 1/5000, vurderer vi at de historiske hendelsene samt terrenget veier
tyngre enn InSAR data. Basert på dette mener vi at steinskred i de nevnte områdene utgjør et ikkeubetydelig bidrag til den samlete faresonen. Steinskred kan føre til flodbølger i Vangsmjøse, og dette må
derfor regnes som en sekundæreffekt av skred.
Det er kildeområder for steinsprang ovenfor nesten alle deler av kartleggingsområdet: skrentene nord og
sør for Vangsmjøse, samt skrenten ved Kvamsberget og mindre skrenter på nordsiden av
Kvamsfjorden/Vangsmjøse. Skrenten nord for Vangsmjøse, opp mot Skyrifjellet, er svært oppsprukket,
og en urfot langs hele skrenten vitner om hyppig aktivitet. Avstanden fra urfoten til bebyggelsen er
imidlertid betydelig, og observasjoner viser at det er få steinsprangblokker som ligger nær bebyggelsen
(Vedlegg 2G). Dette bekreftes av modellberegninger med Rockyfor3d. Det samme gjelder skrenten sør
for Vangsmjøse. I begge områder mener vi at steinsprang (og steinskred) fra skrentene kan bidra til å løse
ut jordskred i perioder der løsmassedekket i foten av skrentene har stort vanninnhold. Steinsprang mater
også ravinene i fjellsidene med materiale som senere kan transporteres som flomskred og noen steder i
forbindelse med sørpeskred.
Skrenten ved Kvamsberget er delvis svært oppsprukket, og flere steder, som rett vest for Kvame (Figur
23) er det overhengende, delvis avløste blokker. Sannsynligheten for utfall av størrelsesorden 2-5 m3 er
forholdsvis stor. Vi har allikevel brukt standard parametersett i beregningene med Rockyfor3d. I foten av
skrenten er det er overraskende liten, men delvis svært grov, uravsetning. Flere steder, som ovenfor
Kvame, er uravsetningen så grov at bare de største steinsprangblokker vil få større rekkevidde enn
urfoten. Dette er vurdert ved faresonene 1/100 og 1/1000. NGU nevner området spesifikt, og nevner at
blokkene i området både er steinsprangblokker og moreneblokker (avsnitt 4.2.1), og at det er vanskelig å
se forskjell på disse. NGU har kartlagt bare større flater som skredavsetninger, mens ingen av
enkeltblokkene i området er markert som steinsprangblokker. I fjellsiden vest for Kvame, opp mot
Nøsakamben, er det flere kildeområder for steinsprang. Vi vurderer at steinsprang fra disse
kildeområdene ikke vil nå inn i kartleggingsområdet med en sannsynlighet større enn steinsprang fra
Kvamsberget. Disse områdene er derfor ikke beskrevet videre.
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Figur 23: Overhengende, delvis avløste blokker i skrenten nedenfor Kvamsberget, her omtrent
vest for Kvame.
I den nedre delen av fjellsiden fra Steinde til den nordlige avgrensningen av kartleggingsområdet er det
flere mindre skrenter. Hovedparten av disse, som ovenfor Høle i Figur 24, har begrenset potensiale for
utfall. De fleste skrentene har relativt slake parti i foten, der eventuelle utfall i stor grad vil stoppe.
Mangelen på uravsetninger nedenfor skrentpartiene vitner om begrenset aktivitet. Det er ikke tegnet
faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/100 i dette området, men de største av skrentene er
allikevel tatt med i faresonen ≥1/1000. Dette skyldes at det i tillegg til steinsprang fra de lokale skrentene
kan komme både steinsprang og andre skredtyper fra terrenget ovenfor. Utfall fra lokale skrenter inngår
altså i den samlete sannsynligheten for skred i området.
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Figur 24: Utsnitt av de mindre skrenter i nedre delen av fjellsiden mellom Steinde og den
nordlige avgrensningen av kartleggingsområdet. Her fra skrentene ovenfor Høle.

4.2.6.2

Jordskred

Både historikk og geomorfologi viser at løsmasseskred er aktuelle hendelser i deler av området. Spesielt
utsatt er fjellsiden nedenfor Skyrifjellet, i området fra Skjøre til Homro, der avsetninger av jord- og
flomskred strekker seg helt ned til Vangsmjøse. For dette området er skredvurderingen beskrevet
hovedsakelig under avsnittet om flomskred, nedenfor, da vi mener de hyppigste hendelsene i området er
relatert til flomskred fra de store gjelene i fjellsiden.
Vest for Tverrstein, sør for Kvamsberget er det forholdsvis tykke moreneavsetninger med flere sett med
raviner. Kantene på ravinene står relativt bratt, og det renner bekker i bunnen av flere av ravinene. Det er
av NGU ikke kartlagt jordskredavsetninger i området nedenfor disse ravinene til tross for flere
vifteformer. Garden Kjerrstein ligger blant annet på en vifteform. I dette området mener vi at jordskred er
dimensjonerende skredtype.
Det samme gjelder for området sør for Rødøla, der NGU ved utløpet fra de tre markerte ravinene rundt
Djupedalen, Såbekken og Pussehølet, som fluviale eller glasiofluviale avsetninger. Vi mener at terrenget,
slik det er på vårt kartgrunnlag, har betydelig potensiale for jordskred, og faresonene på viftene er
dimensjonert av denne skredtypen. Merk at terrenget i dette området vil være helt annerledes når traseen
for ny E16 er ferdig. Her har vi skjønnsmessig vurdert faresoner ut fra det vi observerte i terrenget, og slik
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vi antar terrenget omtrentlig vil se ut etter utbygging. Med så store terrenginngrep som det vi observerte
mener vi at flytebevegelsen av vannrelaterte skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 vil endres betydelig,
og flere steder bremses helt. Vi anbefaler allikevel at man i dette området revurderer faresonene etter
ferdig utbygging.
Utløpslengde på jordskred og den maksimale utløpslengde der jordskredmasser vil ha betydelig
ødeleggende kraft, er usikker. Vi har anvendt beregningene med RAMMS til å vurdere mulig
utløpslengde, men også brukt de tilgjengelige geologiske kartene og våre egne tolkninger til å tegne
faresoner. Generelt ligger faresonen 1/1000 et stykke oppe på viftene. Vi har valgt dette fordi både
sannsynlighet for skredhendelser og potensial for skadelige påvirkninger avtar ut over skredviftene.
Faresonen 1/5000 dekker viftene.

4.2.6.3

Flomskred

I fjellsidene opp mot Bergsfjellet vest for Vangsmjøse og opp mot Skyrifjellet nord for Vangsmjøse, er
det flere små og store gjel der flomskred kan utløses i forbindelse med stor vannføring, våtsnøskred og
sørpeskred (bare aktuelt opp mot Skyrifjellet). Steinsprang fyller gjelene med materiale, som
transporteres videre som andre skredtyper. Hendelsene 2-9 og 2-11 (Tabell 8) viser eksempler på
flomskred i historisk tid i og ved kartleggingsområdet. I tillegg til disse hendelsene, vitner terrenget
nedenfor gjelene om utallige flomskred.
Historikk, geomorfologi og beregninger viser alle at flomskred er aktuelt i området. Spesielt i området
mellom Skjøre og Homro går det hyppige flomskred i nærheten av bebyggelsen, og her er det faresoner
for skred med årlig sannsynlighet ≥1/100 in i kartleggingsområdet, relativt nær bebyggelsen ved Steinde,
Homro og et bolighus mellom disse (Vennisvegen 1581). Her er flomskred dimensjonerende skredtype
langs bekkene, men absolutt ikke eneste aktuelle skredtype, da også snøskred og jordskred er hyppige
skredtyper i området.
Flomskred er også dimensjonerende skredtype ved bebyggelsen helt nordøst i kartleggingsområdet, ved
Nedre Dalen og Evangen, samt langs forsenkninger forbi Brekke og ned mot Lunde. Flomskred i disse
områdene utløses fra mindre gjel i fjellsiden, og er trolig ikke så hyppige som mellom Skjøre og Homro.

4.2.6.4

Sørpeskred

Det er ingen kjente sørpeskredhendelser i området, men sørpeskred er kjent fra Tyinkrysset, omtrent
10 km vest for kartleggingsområdet. Dette viser at de klimatiske forholdene ligger til rette for sørpeskred i
fjellsidene ned mot kartleggingsområdet.
Ovenfor skrenten opp mot Skyrifjellet ligger det flere myrområder og vann, som drenerer ned gjennom
gjelene i fjellsiden. I slike tilfeller vil trolig sørpeskredmassene dra med seg så mye løsmasser ned
gjennom gjelene, at de vil ha form som flomskred ved utløpet av gjelene. Vi mener derfor det kan
kartlegges som flomskred, som beskrevet ovenfor.
I den øvre del av nedslagsfeltet til Hagabekken, mellom Kvamsnøse og Nøsakamben, er det myrområder
som kan fungere som utløsningsområder for sørpeskred. Det er forholdsvis langt fra myrområdene ned til
kartleggingsområdet, men vi mener at sørpeskred kan nå inn i kartleggingsområdet langs nedre delen av
Hagabekken. I kartleggingsområdet vil massebevegelsen trolig være mer som et flomskred med løsmasse
og vegetasjon, og dimensjonerende skredtype er derfor vist som flomskred.
I fjellsiden sørvest for Øye på sørsiden av Rødøla ligger Djupegile, et markert gjel med toppunkt rundt
1090 moh. I gjelet kan det bygge seg opp betydelige snømengder, og i situasjoner med intens avsmelting
kan det trolig utløses sørpeskred. Disse vil følge ravinene nedover, dels gjennom Djupedalen mot Øye
kyrkje mens en annen bane vil ha retning mot nordøst mot Fossekvene. Begge steder vil
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sørpeskredmassene under mindre hendelser trolig ha form som flom eller flomskred nede i
kartleggingsområdet, og dette er gitt som dimensjonerende skredtype. Det er flere mindre forsenkninger
rundt Djupegile, men utløsning av sørpeskred fra disse er mindre sannsynlig enn i Djupegile. Merk at
flytemønsteret gjennom Djupedalen vil endre seg etter etablering av ny E16.

4.2.6.5

Snøskred

Det er utløsningsområder for snøskred ovenfor de fleste deler av kartleggingsområdet. Rundt
Nøsakamben ligger utløsningsområdene 1-4 i le for vestlig vind, og utløsningssannsynligheten anses som
relativ stor. Det er flere spor i øvre del av skogen etter hyppige skred. Utløsningsområdene ligger rett
ovenfor skoggrensa, og vi mener at skogen her har betydelig bremsende effekt på snøskred i bevegelse.
Beregningene med RAMMS er derfor i dette området kjørt med skog. Beregningene viser at snøskred
ikke når frem til kartleggingsområdet. Dette stemmer ikke med skredhendelse 2-3 (Tabell 8), der det i
1804 var en person som døde i et snøskred på Kvame. Terrenget ovenfor Kvame er en markert rygg,
Liaberget, som vil dreie eventuelle snøskred rundt nord eller sør om garden. Vi tviler derfor på at
plasseringen av skredhendelse 2-3 er riktig, noe som også antydes i teksten registrert i NVE Atlas. Dette
til tross for at det trolig i 1804 var mindre skog enn under befaringen. Men også uten skog i RAMMS
beregningene når ikke snøskred frem til stedet der hendelsen er registrert.
I de store gjelene i skrenten nord for Vangsmjøse er det enkelte steder parti som kan være
utløsningsområder for snøskred. Snøskred som utløses her vil ha stor vertikal fallhøyde, og de er derfor
vanskelige å modellere med RAMMS. Slike snøskred vil ofte føre til kraftig skredvind. Til tross for at det
ikke er kjente snøskredhendelser i historisk tid, eller historier om skredvind, er deler av de kartlagte
avsetningene tolket som snøskredavsetninger. Til tross for at det er skog i fjellsiden nedenfor gjelene,
mener vi at skogen ikke har betydning for utbredelsen av snøskred. Beregningene med RAMMS er derfor
utført uten å ta hensyn til skogen. Beregninger og avsetninger viser at snøskred kan nå helt frem til
Vangsmjøse. I området mellom Skjøre og Homro er snøskred flere steder dimensjonerende for
faresonene, og bidrar på hele denne strekningen til den samlete skredfare.
I terrenget ovenfor den sørligste delen av kartleggingsområdet er det to store gjel i toppskrenten. Rundt
toppen av disse gjelene, og på urfoten nedenfor, er det flere parti der det kan samle seg store snømengder
ved ulike vindretninger. Snøskred som utløses vil kunne oppnå store hastigheter før de treffer skogen
nedenfor. Vi vurderer derfor at skogen har begrenset effekt mot store snøskred, og beregningene med
RAMMS er derfor utført uten skog. Beregningene viser at snøskred kan nå inn i den sørligste delen av
kartleggingsområdet, hovedsakelig mot Tangin, men også Haugen. Snøskred er ikke dimensjonerende
skredtype her, men bidrar til den totale skredfaren. Merk at sannsynligheten for snøskred ned til
bebyggelsen vil endre seg med ny E16, og faresonene bør oppdateres når E16 er ferdigstilt.

4.2.6.6

Andre faremoment og sekundæreffekter av skred

Nedenfor Føssekvene i Rødøla er det trolig en reell problemstilling med flom. Både flom som en egen
faretype, men også flom som sekundæreffekt av jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred oppstrøms
kartleggingsområdet. Faresonen for skred er relativt begrenset rundt Eltun, og viser bare faren for
flomskred. Faresonen for flom er trolig betydelig større i dette området, til tross for utførte forbygninger
ovenfor fjøset på Øvre Eltun.
Flodbølger fra steinskred i Vangsmjøse er en reell sekundæreffekt i kartleggingsområdet, men
bølgestørrelsene har vi ikke estimert.
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4.2.7 Faresoner og utsatt bebyggelse
Det er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/5000, ≥1/1000 og ≥1/100 i kartleggingsområdet. Alle
aktuelle skredprosesser er aktuelle, men jordskred er kanskje den minst hyppige skredtypen. Sørpeskred
er flere steder en aktuell problemstilling ved utløsning utenfor kartleggingsområdet, men inne i
kartleggingsområdet vil skredbevegelsen ha gått over til flomskred.
Det ligger ikke bolighus inne i faresonen ≥1/100, men ved Steinde og vest for Homro ligger flere
bolighus i kort avstand fra denne faresonen. Innenfor faresonen 1/1000 ligger det seks bolighus, men like
mange hus ligger rett utenfor faresonen. Dessuten ligger omtrent fem fjøs også inne i faresonen ≥1/1000.

4.2.7.1

Forutsetninger for faresonene

Beregningene er gjort på bakgrunn av terrenget slik det vises på tilgjengelig kartgrunnlag, altså før
bygging av E16 ble påbegynt, men faresonene er justert skjønnsmessig i forhold til terrenget vi observerte
under befaring. Vi foreslår at man etter endt utbygging revurderer faresonene i de aktuelle områdene.
Skogen som dekker store deler av fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet, 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 flere steder bremsende på snøskred ovenfra, 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.
Vi anbefaler derfor regulering av skogsdrift av skogen vist i Vedlegg 2F. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013).

4.2.7.2

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av kartleggingsområdet, 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.
Mest relevant er trolig objektsikring, der bare de konkrete objekt sikres, for eksempel bolighus. Da kan
for eksempel plogvoller være aktuelt. 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) Leine-Sparstad
Området strekker seg fra bebyggelsen ved Leine i vest til Sparstad i øst (Figur 25). Området ligger på
nordøstsiden av Vangsmjøse. Den spredte bebyggelsen i området ligger langs, og primært på nedsiden av,
Fv293 Vennisvegen, og ligger generelt sett vendt mot sørvest. Mens bebyggelsen på Leine ligger
nedenfor Skutshorn, 1630 moh. med Møsaryggen (Figur 26), ligger resten av bebyggelsen nedenfor
Vennisfjellet med flere topper på rundt 1700-1750 moh. (Figur 27).

Skutshorn
Vennisfjellet
Leineåne
Øksle

Møsaryggen
Ørnehjelskøre

Figur 25: Kartleggingsområde 3) Leine-Sparstad nedenfor Skutshorn og Vennisfjellet.
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Skutshorn og Øksle

Møsaryggen

Ørnehjelskøre

Bjørnhamar

Figur 26: Fjellsiden ovenfor Leine, vest i kartleggingsområde 3) Leine-Sparstad. Bilde tatt mot
nordvest.

Vennisfjellet

Sparstad
Leine

Nordland

Figur 27: Fjellsiden ovenfor hovedparten av bebyggelsen i kartleggingsområde 3) LeineSparstad, opp mot Vennisfjellet. Foto mot nordøst.
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4.3.1 Topografi og grunnforhold
I den digitale terrengmodellen er det flere feil, som vi ikke har fått fjernet. På skyggekartet i Vedlegg 3C
ser man blant annet en rekke ujevnheter rundt 650 moh. Vi er usikre på hva disse skyldes, men har valgt å
arbeide videre med denne terrengmodellen uansett, siden ujevnhetene ikke hindret modellene fra å
fungere normalt.
Kartleggingsområdet ligger langs Vangsmjøse og løper omtrent sørøst-nordvest. Terrenghelningen i
fjellsidene er vist i Vedlegg 3B. Fra Vangsmjøse rundt 465 moh. strekker kartleggingsområdet seg opptil
600 moh. Leine ligger på en vifte dannet ved utløpet av Leineåne i Vangsmjøse. Nord for Leine reiser
terrenget seg bratt opp med Skutshorn rundt 1630 moh., med flere mindre fortopper (blant annet Øksle)
langs en markert rygg (Møsaryggen). Den nedre delen av terrenget er løsmasse med jorder og
uravsetninger, men rundt 800 moh. går terrenget over i nesten vertikalt fjell. Med unntak av Leineåne et
det ingen tydelige bekker som drenerer dette området.
Sørøst for Leine ligger den spredte bebyggelsen ved Nordland, Vennis, Hamre, Ølgøgn og Sparstad i en
sørvestvendt skråning. Nedre del av skråningen består av skredavsetninger, som går over i
moreneavsetninger rundt 550 moh. Morenedekket blir mindre sammenhengende oppover i fjellsiden, og
rundt 850 moh. er det hovedsakelig fjell i dagen, eller fjell dekket med et tynt løsmassedekke. I den
vestlige delen av fjellsiden, mot Leine, er det bare tydelig bekker i den nedre delen av fjellsiden, men
flere sett med tydelig raviner. Bekkene går i ravinene og fortsetter i forsenkningene mellom ryggene der
bebyggelsen ligger. I den østlige delen av fjellsiden, mellom Vennis og Hamre, er det flere markante
bekker med nedslagsfelter opp mot toppen av Vennisfjellet. Her er ravinene mindre dype.
Fjellsidene er dekket av relativt glissen blandingsskog, med øvre grense rundt kote 1100. Enkelte steder
er det mindre innslag av granfelt, spesielt i den delen av fjellsiden som ligger mellom Leine og Nordland.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra 1982, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015 og 2017 viser
tydelige tegn på fortetting av skogen i denne perioden, spesielt i området ovenfor Nordland (Figur 28
viser 1982; Figur 29 viser 2017).
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Nordland

Figur 28: Nedre del av fjellsiden sett i ortofoto fra 1982. Fra kart.finn.no.

62

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Nordland

Figur 29: Nedre del av fjellsiden sett i ortofoto fra 2017. Utsnittet er omtrent det samme som
Figur 28, og viser at det i den perioden har vært en tydelig fortetting av skogen i den nedre
delen av fjellsiden. Fra kart.finn.no.

Det er nylig utført en detaljert kvartærgeologisk kartlegging av området, med fokus på skredrelaterte
terrengformer (Sletten og Rubensdotter, 2018a). Det kvartærgeologiske kartet er gjengitt i Vedlegg 3G,
og sammendraget for kartleggingsområdet gjengitt nedenfor:
«I den konkavformede dalsiden mellom Leine og Sparstad lå det trolig relativt tjukke avsetninger
av morene da isen smeltet bort etter siste istid. Gjennom flere jord- og flomskredhendelser, og i
særdeleshet flere store skred i juni 1860 (se www.skrednett.no), har en del av dette
morenematerialet blitt erodert bort, og blitt avsatt som skredavsetninger i nedre del av dalsiden.
Bakkeplanering og jordbruk gjennom lang tid gjør det vanskelig å nøyaktig avgrense disse
skredavsetningene. Hele dalsiden bærer preg av denne erosjonen og mange skredbaner er godt
synlige. De skredbanene som starter høyest oppe kan være spor etter sørpeskred, men eventuelle
sørpeskredavsetninger ned mot bebyggelsen har ikke vært mulig å skille ut.
Ut fra Sanddalen renner ei relativt stor elv som flere ganger, også under skredhendelsene i 1860,
har gått over sine bredder og ført flomskredmaterial ut over vifta som går ut i Vangsmjøsa.»
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4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene
Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i kartleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (2018).

4.3.3 Skredhistorikk
Registrerte hendelser er vist i Tabell 10 og plasseringen i Vedlegg 3C.

Tabell 10: Skredhendelser registrert i kartleggingsområde 3) Leine-Sparstad. Tekst er kopiert
direkte fra hendelsene i NVE Atlas.
Nr

Kilde

Skredtype

Dato

Beskrivelse

3-1 NVE
Atlas

Steinsprang

2016-04-04 «Stein på fv. 293 løsnet fra fjell/dalside 0-50 m over
veg.»

3-2 NVE
Atlas

Lite
fjellskred

?

3-3 NVE
Atlas

Jordskred

1822-04-24 «Vang i Valdres. Jord- og steinskred i 1822 på garden
Nordre Leine, som ligg nord for Vangsmjøsa. Garden
ligg ved vatnet, under Vennisfjellet. Den 24. april
høyrde folk sterke smell og brak ved midnattstid, og
dette var det første av fleire jordskred som kom over
staden, etter sterkt regnver. Skredet losna omtrent 330 m
over husa, med mindre enn 45 gradars skråning, og kom
i 20 meters breidde og auka på til ca. 80 metres breidde
og begravde heile tunet i jord og steinar på opp til 1
kbm storleik. Folket klarte å røme unna. Mange hudyr
vart drepne. Eit sterkt lufttrykk gjekk framføre skredet,
sprengde ut dører og vegger.»

3-4 NVE
Atlas

Jordskred

1860-06-16 «Vang i Valdres. Den 16. juni 1860 gjekk jordskred
også på husmannsplassen Røe (Røi), og der vart eit lite
spedbarn kjøvd av skredmassane. Røe bestod av to
husmannsplassar som låg nord for Nordland, mellom
Nordland og Leine i ei vik der. Eigentleg var her to
husmannsplassar, men einast dottera Marit i huset var til
stades, og ho hadde eit spedbarn, ho tok barnet ut av
vogga då skredet kom, for ut i det same stova forsvann
bak henne, men Marit vart slegen medvitslaus av
skredet og då ho vakna var ungen død. Men i
kyrkjeboka blir det oppgitt at det var Marit 42 år
gammal, frå ein plass under Leine som døde: "omkom i
jordskred". Kartreferansen er omtrentlleg.»

3-5 NVE
Atlas

Jordskred

1860-06-16 «Vang i Valdres. Oldregardane og Nordlandsgardane på
Vennis den 16. juni 1860, etter storregn i fleire dagar,
kom jordskred, stein og skog nedetter lia mot gardane.
Ei 13. års gjetarjente kom midt i skredfaret, som delte
seg akkurat og ho berga seg, Sterk vindgufs. Det var

Ingen
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mest som om heile fjellsida under Vennisfjellet rasa ut.
To Oldregardar for på fjorden, jorda og alle husa for og
husdyra som stod på fjøset vart drepne, men folka her
hadde rett før rømt husa. 8 skred gjekk denne dagen på
Vennis, frå Leine i vest til Hamre i aust. To menneske
miste liv på Nordland, ein Arnfinn Oldre, 73 år gammal
og Per Pålsen Nordland som begge var inn ei tørkestove
då jord- og steinskred losna oppe i Nordlandsberget,
gjekk gjennom veggen og slo i hel karane. Dette var tett
sør for Nordre Nordland i dag. Folka på dei to
Nordlandsgardane som vart tekne, hadde elles rømt
unna. Dei aller fleste gardane på Vennis fekk store
skadar, mange tun vart flytta etter dette. Flodbølgjer på
Vangsmjøsi på 1-2 m mot busetnad. Det var tåke då
raset gjekk, slik at folk på andre sida skjøna kva som var
hendt då dei merka flodbølgjene. Det er ikkje opplyst
om skade av desse. Kartreferanse er plassert mellom
Nordlandsgardane, der dei to omkom.»
3-6 Informant

Snøskred

Ca. 2000

Vått snøskred tok en ung gutt når han kjørte moped på
stølsveien tidlig på våren. Usikkert skredløp, muligens
Tynneskrea.

4.3.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen i dette
området. Ved utløpet i Vangsmjøse er det flomforbygninger langs Leineåne.

4.3.5 Modeller og oppsett
Alle skredtyper har betydning for faresonene. Følgelig er det utført simuleringer av steinsprang, snøskred,
sørpeskred og jordskred. Flomskred er en sekundær problemstilling i dette området, og det er derfor ikke
utført beregninger for flomskred. Eksempler på simuleringsresultater er vist i vedlegg 3D.
RAMMS er benyttet for simulering av snøskred slike det er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Utløsningsområdene
ligger eksponert mot øst over sør til sørøst. Det er brukt differensierte bruddhøyder (Tabell 11) på
bakgrunn av klimaanalysen beskrevet i avsnitt 2.3. Skogen i de potensielle skredbaner er forholdsvis
glissen, og er vurdert å ha liten effekt på utbredelsen av snøskred. Skogen er derfor ikke inkludert i
beregningene.

Tabell 11: Anvendte bruddhøyder (HS) og friksjonsverdier for beregninger av snøskred i område
3) Leine-Sparstad.
Utløsningsområde

Verdi

1/100

1/1000

1/5000

1

HS (cm)

100

150

200

2-12

HS (cm)

150

200

300

Alle

Friksjon

M100-1300-900

M300-1300-900

L300-1300-900
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RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra et mulig utløsningsområde i
Leineåne. For disse beregningene har vi anvendt ett sett med friksjonsverdier og bruddkanthøyder,
beskrevet i avsnitt 3.6.3. Vurderinger av faresoner er deretter gjort basert på dette settet med beregninger.
Til simulering av jordskred har vi også brukt RAMMS Debris Flow med parameterne beskrevet i avsnitt
3.6.3. Det er vanskelig å definere akkurat hvor jordskred vil utløses, og vi har derfor utført
modellberegninger med flere sett med utløsningsområder. Først ble et sett med beregninger utført med
utløsningsområder som lange, sammenhengende «blokker» langs hele skråninger i terreng med helning
25-40°. Resultater fra disse ble brukt til å studere den generelle flytebevegelse i fjellsidene. Deretter ble
flere beregninger utført med mer spesifikke utløsningsområder, og disse ble vektlagt mer når faresonene
ble tegnet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. Det er ikke utført detaljerte
steinsprangberegninger, da vi mener steinsprang ikke er den dimensjonerende skredtypen i området.

4.3.6 Skredfarevurdering
Figur 30 gir en oversikt over faresonene. Faresonene er framkommet etter en samlet vurdering av
skredhistorikk, observasjoner under feltbefaringer og simuleringer av relevante skredtyper som beskrevet
i kapittel 3. Nedenfor følger en beskrivelse av vurderingene gjort for de ulike skredtypene.

66

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 30: Faresoner for skred i område 3) Leine-Sparstad.

4.3.6.1

Steinsprang og steinskred

Ovenfor den vestlige delen av området, ovenfor uravsetningen «Kviture» viser InSAR data en bevegelse
på >20 mm/år (insar.ngu.no; Figur 31). Her vurderer vi at det er potensiale for relativt store utfall i
størrelsesordenen steinskred, som har betydning for faresonen 1/5000 og muligens også 1/1000, men
retningen av eventuelle hendelser er ikke inn mot kartleggingsområdet. Slike utfall kan føre til flodbølger
i Vangsmjøse, og må derfor regnes som en sekundæreffekt av skred.
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Figur 31: Bevegelser registrert med InSAR data. I skrenten ovenfor uravsetningen «Kviture» (rød
ring), er det registrert bevegelser på >20 mm/år. Kart fra insar.ngu.no.

Det er flere kildeområder for steinsprang ovenfor kartleggingsområdet. Skrenten ovenfor den vestlige
delen av området, ved Ørnehjelskøre, er forholdsvis stor og oppsprukket, og har en uravsetning i foten,
som vitner om tidligere utfall. Observasjoner viser betydelig avstand mellom steinsprangblokkene med
størst rekkevidde og kartleggingsområdet (Vedlegg 3G). Beregninger med Rockyfor3d viser at
steinsprang potensielt kan nå inn i kartleggingsområdet, men at det vil kreve svært store blokker.
Sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i den vestlige delen av kartleggingsområdet ovenfor Leine
er derfor svært lav. Steinsprang som utløsende element for jordskred mener vi er reelt, og blir beskrevet
nedenfor.
I fjellsiden ovenfor størsteparten av kartleggingsområdet, fra Leine til Sparstad, opp mot Vennisfjellet, er
det potensial for utfall av steinsprangblokker fra flere skrenter. Flere av skrentene har en uravsetning i
foten, som tegn på tidligere aktivitet. Som ovenfor Leine er det imidlertid langt fra nederste registrerte
steinsprangblokk til kartleggingsområdet (Vedlegg 3G). Lav sannsynlighet for steinsprang i
kartleggingsområdet støttes av beregninger med Rockyfor3d. Også i dette området mener vi at
steinsprang som utløsende element er en mulighet.
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Helt øst i området, ved Sparstad/Sparstadodden, er terrenget generelt bratt, og med tynt dekke over fjell. I
de bratteste deler av terrenget er det en svært liten sannsynlighet for steinsprang og for at steinblokker kan
bringes i bevegelse ved rotvelt. Det er ikke utført beregninger med Rockyfor3d, men vi har her valgt å
tegne faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 rundt disse områdene.

4.3.6.2

Jordskred

Både historikk og geomorfologi viser at løsmasseskred er aktuelle hendelser i området (sed Vedlegg 3G).
I fjellsiden mellom Leine og Nordland er det flere relativt bratte løsmasseskråninger, og her mener vi den
mest aktuelle skredtypen er jordskred. Utløsning kan forekomme i perioder med mye vann i
løsmassedekket, kombinert med erosjon langs bekker i forsenkninger eller steinsprang fra skrentene
ovenfor. I dette området er det flere mindre løsmasseskråninger som er brattere enn 30°, der det ikke er
faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000. Disse er i stedet markert, for her bør det utvises
aktsomhet ved eventuelle terrenginngrep eller hogst.
Videre mot øst kan løsmasseskred langs bekkene øst i området karakteriseres som flomskred, som
diskutert i neste avsnitt. Uansett hvordan man karakteriserer skredtypen er problemstillingen reell.
Med mer skog i dag enn på 1700- og 1800-tallet er sannsynligheten for jordskred trolig lavere enn
tidligere. Hogst av skog i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av jordskred, og vi mener
derfor at drift av skogen i fjellsidene bør reguleres (Vedlegg 3F).
Eventuelle jordskred vil hovedsakelig kanaliseres langs raviner og forsenkninger, noe som også vises i
beregningsresultatene. Det er vanskelig å estimere sannsynligheten for at jordskred skal utløses fra de
ulike deler av fjellsiden, men generelt mener vi at i de store ravinene er den årlige sannsynligheten for
kanaliserte jordskred større enn 1/1000. Videre mener vi at sannsynligheten er størst i de ravinene der det
renner bekker med nedslagsfelt som starter høyt oppe på fjellet, og som har betydelig størrelse. Dette er
vist i faresonene.
Utløpslengde på jordskred og den maksimale utløpslengde der jordskredmasser vil ha betydelig
ødeleggende kraft, er usikker. Vi har anvendt beregningene med RAMMS til å vurdere mulig
utløpslengde, men også brukt de tilgjengelige geologiske kartene til å tegne faresoner. Generelt ligger
faresonen 1/1000 et stykke oppe på de kartlagte skredviftene. Vi har valgt dette fordi både sannsynlighet
for skredhendelser og potensial for skadelige påvirkninger avtar ut over skredviftene. Faresonen 1/5000
dekker viftene.

4.3.6.3

Flomskred

I fjellsiden opp mot Vennisfjellet er det flere små bekker der flomskred kan utløses i forbindelse med
erosjon under stor vannføring. Spesielt bekkene i den østlige delen av fjellsiden har nedslagsfelt av
betydelig størrelse, og disse strekker seg godt over 1500 moh. I disse bekkene antar vi at det vil være stor
vannføring i forbindelse med intens nedbør og snøsmelting. Det er mulig at skredhendelsene registrert i
1860 som jordskred ble utløst langs bekkene og deretter rev med seg store mengder løsmasser, som
jordskred nedover fjellsiden. Vi kan ikke utelukke at dette kan skje igjen, til tross for økt skog i fjellsiden.
Gjentaksintervallet på slike hendelser er vanskelig å estimere, men vi mener slike hendelser skjer med
årlig sannsynlighet >1/1000. De er dermed med til å definere faresonene i området. Inne i
kartleggingsområdet vil slike hendelser se ut som jordskred, og vi har derfor markert de som jordskred,
unntatt langs de største bekkene med nedslagsfelt som strekker seg over skoggrensa. Fremtidige
løsmasseskred vil i stor grad kanaliseres av raviner og forsenkningene i området, noe som vises av
RAMMS beregningene.
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4.3.6.4

Sørpeskred

Det er ingen kjente sørpeskredhendelser i området, men sørpeskred er kjent fra Tyinkrysset, omtrent
16 km vest for kartleggingsområdet. Dette viser at de klimatiske forholdene ligger til rette for sørpeskred i
fjellsidene ned mot kartleggingsområdet. I oppsummeringen av den skred-geologiske kartleggingen
(avsnitt 4.3.1; Sletten og Rubensdotter, 2018a), nevnes også sørpeskred, men det er ikke kartlagt
avsetninger. Den mest potensielle sørpeskredhendelsen mener vi kan oppstå som en sekundæreffekt av at
snøskred fra øst- eller vestsiden av Sanddalen demmer opp Leineåne, og at snødemningen deretter brister
og massene beveger seg som sørpeskred ned langs Leineåne. Det er derfor utført beregninger av
sørpeskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 3.6.3. Sørpeskred vil renne ut over vifteformen ved
Leine, og være dimensjonerende for ytre delen av vifta.

4.3.6.5

Snøskred

Snøskred vurderes hovedsakelig å være aktuelt fra de bratte partiene over skoggrensen opp mot
Vennisfjellet (Figur 32). Nedenfor enkelte av utløsningsområdene er det åpne glenner i skogen, som tyder
på tidligere snøskred. Områdene ligger i le for vind fra nord, som ikke er hyppig nedbørførende
vindretning. Siden vind fra nordvest kan avsette snø i utløsningsområdene når vinden stryker langs
fjellsiden, mener utløsningsområdene er svært reelle.
Til tross for at det har kommet mer skog i de siste årene er denne fortsatt så glissen at den har begrenset
effekt mot snøskred i bevegelse. Siden utløsningsområdene ligger godt ovenfor skogen, kan hastigheten
av skredmassene være stor når snøskred når ned til skogen. Skogen er derfor ikke vurdert å ha stor
betydning for utbredelsen av snøskred fra de aktuelle utløsningsområdene, og den er ikke tatt med i
RAMMS beregningene.
Snøskred fra utløsningsområdene nedenfor Vennisfjellet har litt annen utbredelse enn løsmasseskred, og
er med til å definere utstrekningen av faresonene mellom Nordland og Vennis.
Vennisfjellet

Utløsningsområder
for snøskred

Åpne glenner
i skogen

Figur 32: Glissen skog med enkelte åpne glenner opp mot skoggrensen ovenfor Vennis og
Nordland. Bilde tatt mot nordøst.
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4.3.6.6

Andre faremoment og sekundæreffekter av skred

Ved utløpet av Leineåne i Vangsmjøse er det trolig en reell problemstilling med flom. Det samme gjelder
de bratte bekkene som renner inn i kartleggingsområdet fra Vennisfjellet. Snøskred eller løsmasseskred
som demmer opp Leineåne kan også føre til flomsituasjoner når/hvis demningen brister. Dette vil være en
sekundæreffekt på vifta ved Leine.
Som nevnt ovenfor mener vi at flodbølger fra steinskred i Vangsmjøse er en reell sekundæreffekt i
kartleggingsområdet, men bølgestørrelsene har vi ikke estimert. Siden det ikke ligger bolighus helt ned til
vannkanten av Vangsmjøse, er det mulig at denne problemstillingen ikke har betydning.

4.3.7 Faresoner og utsatt bebyggelse
Det er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/5000 og 1/1000. Dimensjonerende skredtype i hovedparten
av kartleggingsområdet er løsmasseskred utløst som flomskred eller jordskred. I en del av området,
mellom Nordland og Vennis, har også snøskred mulighet for å nå ned.
Innenfor faresonen ≥1/1000 ligger det fem bolighus, men det meste av bebyggelsen ligger svært nær
ytterkanten av faresonen ≥1/1000.

4.3.7.1

Forutsetninger for faresonene

Skogen som dekker store deler av fjellsiden nord og nordøst for kartleggingsområdet, 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.
Vi anbefaler derfor regulering av skogsdrift av skogen vist i Vedlegg 3F. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013).

4.3.7.2

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.
Mest relevant er trolig objektsikring, der bare de konkrete objekt sikres, for eksempel bolighus. For
eksempel plogvoller kan da være aktuelt. 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) Finnset-Hensgardane
Området ligger øst for Vangsmjøse (465 moh.) på nordsiden av dalen (Figur 33 og terrenghelning i
Vedlegg 4B). Hovedparten av kartleggingsområdet ligger sørvendt og er relativt slakt. Nord for
kartleggingsområdet stiger terrenget opp mot Hensfjellet og videre innover mot Vennisfjellet. Av størst
relevans for skredfarekartlegginger er to skrenter: En nedre skrent umiddelbart ovenfor
kartleggingsområdet fra 650 til 950 moh. og en øvre skrent betydelig lenger fra kartleggingsområdet ca.
1150-1400 moh. Ovenfor den vestlige delen av kartleggingsområdet, vest for Remmisåne, er den nedre
skrenten spesielt markert (Figur 34).

Figur 33: Kartleggingsområde 4) Finnset-Hensgardane. Området kan generelt deles i to, øst og
vest for Remmisåne, der skredforholdene er forholdsvis like i hvert av de to områdene.
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Høverstadstølen
Leirholsberget

Langeskør
Møsåkerberget

Vangsmjøse
Leirhol

Høverstad

Figur 34: Den vestlige delen av kartleggingsområde 4) Finnset-Hensgardane.
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Fjellbu
Torstad
Austreim (N/S)

Brattli

Figur 35: Den østlige delen av kartleggingsområde 4) Finnset-Hensgardane.

4.4.1 Topografi og grunnforhold
Terrenghelning beregnet fra terrengmodellen er vist i Vedlegg 4B. Kartleggingsområdet ligger ved østenden av Vangsmjøse. På oversiden av den vestlige delen av området, mellom Remmisåne og Sandvike
ligger en skrent med vertikal høyde på 250-300 m. Skrenten er nesten vertikal i hele lengden, med en med
en slakere skråning (25-35°) nedenfor. Skråningen består av morenemasser overlagret med
skredavsetninger. Ovenfor skrenten blir terrenget slakere med flere stølsområder, myrer og tjern, adskilt
av mindre hauger. Videre mot nord blir terrenget igjen brattere fra 1000 moh. og videre oppover mot
Vennisfjellet. Fra 1000 moh. til omtrent 1350 moh. er det en relativt jevn skrent med helning på 30-45°
før terrenget igjen blir mer ujevnt med rygger som løper omtrent nordvest-sørøst, blant disse
Møsåkerkampen.
Øst for Remmisåne er terrenget generelt mer avrundet, og preget av flere bekker som renner sammen i
området rundt Brattli, samt bekken Hensåne øst i kartleggingsområdet. I denne delen av
kartleggingsområdet er det bare enkelte parti av terrenget som er brattere enn 30°., men rett utenfor
kartleggingsområdet ligger Hemsingberget, med en nesten vertikal østvendt skrent. Ovenfor denne delen
av kartleggingsområdet ligger de samme to skrentene som også finnes ovenfor den vestlige delen av
området, men disse er generelt slakere og har mindre vertikal utstrekning.
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Skoggrensa i fjellsiden ovenfor området ligger rundt 1000 moh., men ovenfor 900 moh. er den glissen.
Som nevnt ovenfor er det flere bekker ned gjennom området. Nedslagsfeltene til flere av disse er disse er
diffuse, men strekker seg opp til 1600-1700 moh.
Det er nylig utført en detaljert kvartærgeologisk kartlegging av området, med fokus på skredrelaterte
terrengformer (Sletten og Rubensdotter, 2018b). Det kvartærgeologiske kartet er gjengitt i Vedlegg 4G,
og sammendraget for kartleggingsområdet gjengitt nedenfor:
«Fra Leirhalsberget i vestenden av dette området og østover til Remmisåne er det en bratt
fjellskrent på nordsiden av FV293. Denne har vært kildeområde for steinsprang og steinskred, og
også noen steder snøskred. I skråningen nedenfor brattskrenten ligger tjukke morenemasser som
delvis er overdekt av skredmateriale, og delvis er erodert av skred. Trolig har steinsprang og
mindre steinskred i noen tilfeller demobilisert moreneavsetningene slik at en blanding av
morenejord og store steinsprang/steinskredblokker har glidd et stykke ned mot og ut på de flatere
områdene på nedsiden av fylkesveien. Disse avsetningene er kartlagt som kode 315 (jordskredog steinsprangavsetninger). Det er mange steder vanskelig å avgjøre om store steinblokker, som
flere steder ligger rundt bebyggelsen, er primære steinsprangblokker, eller steinsprangblokker
som er blitt transportert lenger ned med jordskred. Flere steder er kode 311 (Fjellskred/steinsprangavsetning) brukt på steinskredavsetninger (ofte med steinsprangblokker på toppen,
spesielt i øvre del), da det ikke finnes egen kode for steinskred. Ett sted er linjekoden «front av
fjellskred» brukt for å markere yttergrensen for en slik avsetning, selv om skredet har hatt for lite
volum til å defineres som et fjellskred. Jord/flomskred har løsnet i løsmassene under fjellskrenten,
spesielt der det kommer vanntilførsel ovenfra. Disse trenger ikke å ha blitt utløst av at store
steiner har falt ned på løsmassene. Avgrensing av denne type skredavsetning ut på de flatere
områdene nedenfor fylkesveien er vanskelig på grunn av oppdyrking og bakkeplanering.
I østre del av dette området er det kartlagt noen steinsprangavsetninger og noen mindre jord- og
flomskredsavsetninger. Langs de to største bekkene/elvene; Remmisåne og Hensåne er det
kartlagt avsetninger som er tolket til å være flomskredavsetninger (kode 56/57).»

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene
Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i kartleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (2018).

4.4.3 Skredhistorikk
Registrerte hendelser er vist i Tabell 12 og plasseringen vist i Vedlegg 4C. I tillegg fikk vi muntlige
fortellinger om flere hendelser med skred langs bekkene vest i kartleggingsområdet, Langåne øst og vest
samt Drøsja. Disse hendelsene ble ikke stedfestet mer enn det, og tidspunkt var usikkert. Registreringene
er derfor ikke tegnet i kart.

75

Vang kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Tabell 12: Skredhendelser registrert i kartleggingsområde 4) Finnset-Hensgardane. Tekst er
kopiert direkte fra hendelsene i NVE Atlas.
Nr

Kilde

Skredtype

Dato

Beskrivelse

4-1 NVE
Atlas

Steinsprang 2016-07-15 «Stein på fv. 293 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg.»

4-2 NVE
Atlas

Steinsprang 2018-11-04 «Stein på FV. 293 løsnet fra fjell/dalside.»

4-3 NVE
Atlas

Steinsprang 2015-02-27 «Stein på fv. 293 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg.
anslått skredvolum: 100m. tidspunkt for skredhendelsen kan
være usikkert.»

4-4 NVE
Atlas

Steinsprang 1939-05-21 «Vang. Leirhol. Sundag ettermiddag kl. 17.00 den 21. mai
1939 losna eit steinskred frå fjellet Knappen, nordvest for
Leirhol gard ved Vangsmjøsi. Ei steinblokk på ca. 500 m3
fall 100 meter fritt ned i ei ur og laga eit skred på 300
meters breidde. Skredet tok skog og drap sauer i området,
men nådde ikkje ned til husa. Kartreferansen er
omtrentleg.»

4-5 NVE
Atlas

Steinsprang 2013-10-28 «Vang. Remme. Måndag morgon om lag kl. 07.45 den 28.
oktober 2013 rasa ein massiv steinblokk ut frå
Remmisgrenda i Vang. På ferda nedover lagde den eit digert
krater på Fylkesveg 293 før den råka hytta til eit Skedsmoektepar. Ingen var i hytta då det skjedde. Hytta vart
fullstendig knust.»
Vi mener hendelser er registrert med feil plassering i NVE
Atlas, og har flyttet punktet til det vi mener er riktig.

4-6 NVE
Atlas

Snøskred

1880-11-01 «Vang. Valdres. Remmen. Den 1. november 1880 omkom
Knut Olsen, f. 24.2, 1856, frå Remmen – Remmeset, f.
Haalien av eit snøskred. Dette skjedde ein stad i fjellet.
”omkom ved ulykkelig Hændelse, fandtes død i Sneskred
(var paa rypefangst)”. ”Død i Sneskred”: Manglar innfo om
lokalisering. Gravferd 18.11.»

4.4.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2018) eller observert under befaringen i dette
området. Langs nedre del av elvene Drøsja og Hensåne er det flomforbygninger.

4.4.5 Modeller og oppsett
Alle skredtyper har betydning for faresonene, og det er utført simuleringer av steinsprang, snøskred,
sørpeskred, jordskred og flomskred. Eksempler på simuleringsresultater er vist i vedlegg 4D.
RAMMS er benyttet for simulering av snøskred slike det er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Utløsningsområdene
ligger eksponert mot sør og sørøst. Det er brukt differensierte bruddhøyder (Tabell 13) på bakgrunn av
klimaanalysen beskrevet i avsnitt 2.3. Skogen rett nedenfor utløsningsområdene er ikke spesielt tett, men
lenger nede i fjellsiden blir skogen tettere. Snøskred fra den øvre rad av utløsningsområder (1-12) antas å
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miste en god del energi ut over flaten, før de eventuelt stuper ut over den nedre skrenten, der det er tettere
vegetasjon. Her har vi vurdert at skogen har betydelig effekt på skredmassenes bevegelse, og den er
derfor tatt med i beregningene i RAMMS. Standardverdier for friksjon med skog i RAMMS er anvendt.

Tabell 13: Anvendte bruddhøyder (HS) og friksjonsverdier for beregninger av snøskred i område
4) Finnset-Hensgardane.
Utløsningsområde

Verdi

1/100

1/1000

1/5000

1, 2, 5, 6, 10, 11

HS (cm)

150

200

300

8, 9, 12, 13

HS (cm)

100

150

200

3, 4, 7

HS (cm)

120

170

250

Alle

Friksjon

M100-1300-900
(med skog)

L300-1300-900
(med skog)

L300-1300-900
(med skog)

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra flere mulige utløsningsområder. For
disse beregningene har vi anvendt ett sett med friksjonsverdier og bruddkanthøyder, beskrevet i avsnitt
3.6.3. Vurderinger av faresoner er deretter gjort basert på dette settet med beregninger.
Det er ikke utført egne beregninger for flomskred, da disse er dekket inn av beregningene for sørpeskred,
se diskusjon om flomskred og sørpeskred i avsnitt 4.4.6 nedenfor.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. I dette området har vi benyttet større dimensjonerende blokker enn standardinnstillingene.
Blokkstørrelse for 100-års hendelser, 1000-års hendelser og 5000-års hendelser er henholdsvis 1 m3,
10 m3 og 20 m3. Disse verdiene er basert på observasjoner gjort i skrenten og i uravsetningene langs
denne langs nordlige avgrensningen av kartleggingsområdet, og primært fra Remmisåne til Sandvike.
Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.4.6 Skredfarevurdering
Figur 36 gir en oversikt over faresonene. Faresonene er framkommet etter en samlet vurdering av
skredhistorikk, observasjoner under feltbefaringer og simuleringer av relevante skredtyper som beskrevet
i kapittel 3. Nedenfor følger en beskrivelse av vurderingene gjort for de ulike skredtypene.
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Figur 36: Faresoner for skred i område 4) Finnset-Hensgardane.

4.4.6.1

Steinsprang og steinskred

Registrerte hendelser samt geomorfologi antyder at steinsprang er en svært aktuell skredtype nedenfor
skrenten i den vestlige delen av området. På dronebilder ble det ikke observert tydelige sprekker i bakkant
av eventuelle ustabile parti. InSAR analyse på insar.ngu.no av skrenten viser at det ikke er noen områder
med store bevegelser, men det er få tilgjengelige datapunkt å bygge analysen på. Utfall av større parti, i
størrelsesordenen steinskred, kan derfor ikke utelukkes, heller ikke sett i lyset av tidligere hendelser, som
kartlagt av NGU. Vi har ikke vurdert i detalj hvor sannsynligheten for steinskred er størst, men vi har
langs hele skrenten vært litt ekstra konservative med faresonene 1/1000 og 1/5000.
Det er kildeområder for steinsprang langs hele denne skrenten, men spesielt oppsprukket ser det ut til å
være der bekkene renner ut over kanten av skrenten, og mest i den vestlige delen av skrenten.
Blokkstørrelsen er vurdert ut fra blokker i foten av skrenten, samt størrelsen på delvis avløste blokker i
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skrenten, og spesielt de sjeldne hendelsene virker å kunne bli svært store. Dette har vært forutsetningene
ved modellering i Rockyfor3d, som nevnt ovenfor (avsnitt 4.4.5).
Helt vest i området er det registrert 3 steinspranghendelser på 330 løpemeter langs fylkesveien, i 2015,
2016 og 2018. Dette er i et område der det er en markert benk som er kildeområde nedenfor den øvre,
store skrenten (Figur 37). Strekningen svarer til 11 bredder av «enhetslengden» 30 m gitt i TEK17 med
veileder. Hvis vi antar at det på denne strekningen faller ned en blokk annethvert år, og fordeler disse
over de 11 enhetslengdene, er den årlige sannsynligheten per enhetslengde en blokk per 22 år. Det er
mange og store usikkerheter i dette regnestykket, men det tyder på at årlig sannsynlighet per enhetsbredde
ved fylkesveien er betydelig større enn 1/100. Dette støttes av beregninger med Rockyfor3d, og det er
derfor stedvis tegnet en faresone 1/100 nedenfor fylkesveien.
Mot øst avtar sannsynligheten for steinsprang på fylkesveien fordi det hovedsakelig er aktuelt med utfall
fra den øvre skrenten, og ikke fra mindre, lavereliggende kildeområder. Nedenfor store deler av skrenten
bidrar de tidligere skredavsetninger, som flere steder består av grove blokker på overflaten, til at
rekkevidden på mindre steinsprang reduseres. Dette har vi forsøkt å legge inn i beregningene med
Rockyfor3d.
Langs den sørlige avgrensning av kartleggingsområdet er det flere steder små skrenter med observerte
steinsprangblokker. Skrentene er generelt lite oppsprukket, og de er derfor bare vurdert aktuelle for
1/5000 faresonen. Siden skrentene er lave og terrenget i foten av skrentene er tilnærmet flatt, er faresonen
bare strukket noen få meter ut fra skrentfoten.
Øst for toppen av Hemsingberget ligger en skrent med betydelig potensiale for steinsprang. Nedenfor
skrenten er det en betydelig steinsprangavsetning, og spor etter ferske utfall. Faresonene der steinsprang
er dimensjonerende her, går så vidt inn i kartleggingsområdet, men det er ikke bebyggelse i nærheten.
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Delvis avløste,
overhengende blokker
Langåne (vest)

Relativt ferskt utfall
fra nedre kildeområde

Figur 37: Leirholsberget med den vestlige Langåne. Partiet med mest overhengende, delvis
avløste blokker er vist, men det er potensiale for utfall i hele skrenten.

4.4.6.2

Jordskred

To typer jordskred er aktuelle i området: øst i kartleggingsområdet er det grunne utglidninger i bratt
terreng med løsmassedekke omgitt med bekker, og i vest er det jordskred utløst i foten av brattskrenten
ovenfor Fv 293. Grunne jordskred kan forekomme øst i området, og i øvre del av området er det kartlagt
flere slike utglidninger. Det er vanskelig å forutse hvor disse vil forekomme, men vi mener at
sannsynligheten er størst der bekkene renner inn i bratt, løsmassedekket terreng. Dette omfatter store
deler av den østlige delen av området. Den årlige sannsynligheten for slike hendelser er vanskelig å
estimere, men vi mener den er lavere enn 1/1000, og det er derfor bare tegnet faresoner for 1/5000 der
dette er dimensjonerende skredtype.
Jordskred i foten av skrenten langs Fv 293 kan utløses ved tap av stabilitet grunnet stort vanninnhold i
løsmassene, eller kombinert med en ekstern påvirkning, som steinsprang eller andre typer skred som
treffer løsmassedekket. I dette området har trolig steinsprang størst hyppighet nær skrenten, men dersom
jordskred utløses, kan utbredelsen være større enn for steinsprang. Faresonene i dette området er derfor en
kombinasjon av jordskred og steinsprang, samt sørpeskred og flomskred der bekkene renner ut over
skrenten.
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4.4.6.1

Sørpeskred

Det er ingen kjente sørpeskredhendelser i området, men sørpeskred er kjent fra Tyinkrysset, omtrent
20 km vest for kartleggingsområdet. Dette viser at de klimatiske forholdene ligger til rette for sørpeskred i
fjellsidene ned mot kartleggingsområdet.
De fleste større bekker som renner inn i kartleggingsområdet fra nord har nedslagsfelt som strekker seg
opp over 1600 moh. og/eller renner gjennom myrområder. Dette gjør de fleste av bekkene til potensielle
sørpeskredløp, men i de to største bekkene, Hensåne øst i området og Remmisåne midt i området, er det
trolig størst sannsynlighet for sørpeskred. Begge disse bekkene går gjennom løsmasser, og vi mener at
skredstrømmen inne i kartleggingsområdet vil se ut som flomskred med mye vann og løsmasser. Det er
derfor vanskelig å definere nøyaktig om skredhendelser langs bekkene er sørpeskred eller flomskred.
Langs både Hensåne og Remmisåne mener vi at årlig sannsynlighet for sørpeskred eller flomskred er
større enn 1/1000. Avgrensningen av faresonene nedstrøms er vi usikre på, men har valgt å definer
utstrekningen ved terrengformasjoner der dette var naturlig.
For de mindre bekker der sørpeskred er mulig, men kanskje ikke så hyppig som i de to store bekkene,
mener vi også det er sannsynlig at skredmasser i kartleggingsområdet vil bevege seg som flomskred med
mye vann og løsmasser. Flere av bekkene stuper ut over skrenten ovenfor Fv 293, og renner deretter på
skredavsetninger og morenemasser for foten av skrenten. Her mener vi det er stort potensial for at vann
med løsmasser og sørpe mobiliserer ytterligere sediment. Disse prosessene har vi valgt å modellere i
RAMMS bare med parametersettene for sørpeskred, fordi vi ikke klare å skille prosessene fra hverandre.
Vest i kartleggingsområdet er det faresoner for 1/100, som delvis er betinget av sørpeskred/flomskred,
men der også steinsprang spiller en betydelig rolle i den samlete årlige sannsynligheten for skred.
En ytterligere problemstilling i bekkene er at flomhendelser vil være mer hyppige enn skredhendelser.

4.4.6.2

Flomskred

Langs de fleste av bekkene i området er det mulighet for medrivning av masser. Det gjelder både de som
renner i den slakere østlige delen av området, og de bekkene som stuper ut over skrenten ovenfor den
vestlige delen av området. I de bekkene det er mulighet for sørpeskred (se ovenfor), er sørpeskred
dimensjonerende, mens flomskred er dimensjonerende skredtype langs de andre bekkene.

4.4.6.3

Snøskred

Ifølge informantene samler fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet mye snø i situasjoner med nedbør fra
øst, og det er flere kjente skredbaner ned mot (men ikke inn i) kartleggingsområdet. Blant annet er det ved
Haug registrert små skred nesten årlig. Informantene mener at sannsynligheten for at snøskred når inn i
kartleggingsområdet er svært liten, og dette underbygges av RAMMS beregningene. Det er skog mellom
utløsningsområdene og kartleggingsområdet, og denne er tatt med i beregningene.
Beregningene viser at bare snøskred fra et utløsningsområde helt i øst (nummer 11), samt et utløpsområde
ved Møsåkerstølen (nummer 13 og 14) har potensiale til å ned i kartleggingsområdet, og da bare med
årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. Nedenfor disse utløsningsområdene er det andre aktuelle
skredtyper, og vi vurderer at snøskred ikke er dimensjonerende skredtype, men bidra til samlet skredfare i
disse områdene.

4.4.6.4

Andre faremoment og sekundæreffekter av skred

Langs de større bekkene, og muligens flere av de mindre, er det trolig en reell problemstilling med flom.
Både flom som en egen faretype, men også flom som sekundæreffekt av jordskred, flomskred, snøskred
og sørpeskred oppstrøms kartleggingsområdet.
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4.4.7 Faresoner og utsatt bebyggelse
Det er faresoner med årlig sannsynlighet ≥1/5000, ≥1/1000 og ≥1/100 i kartleggingsområdet. Alle
vurderte skredprosesser er aktuelle, og for foten av skrenten vest i området er det svært mange aktuelle
skredtyper som bidrar til samlet skredfare.
Det ligger ikke bolighus inne i faresonen ≥1/100, men mellom Sandvike og Mehagin ligger en fritidsbolig
inne i denne faresonen, og fire andre fritidsboliger ligger rett utenfor faresonene ≥1/100. Mellom
Remmisåne og Sandvike ligger 21 fritidsboliger og ett bolighus inne i faresonen ≥1/1000. Øst for
Remmisåne ligger ingen bolighus i faresonen ≥1/1000.
Til tross for at det ikke er i kartleggingsområdet, vil vi gjøre oppmerksomme på at bebyggelsen vest for
kartleggingsområdet, ved Strønde og Krokaøddin, virker å ligge skredutsatt.

4.4.7.1

Forutsetninger for faresonene

Skogen som dekker en del av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, 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 flere steder bremsende på snøskred ovenfra, 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.
Vi anbefaler derfor regulering av skogsdrift av skogen vist i Vedlegg 4F. For nærmere informasjon og
anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises det til NGI (2013).

4.4.7.2

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av kartleggingsområdet, 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.
Mest relevant er trolig objektsikring, der bare de konkrete objekt sikres, for eksempel bolighus eller
fritidsboliger. Da kan for eksempel plogvoller være aktuelt. 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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Vedlegg 1A
Fotobilag område 1) Nyheim-Strondafjorden

Figur 1: Munkeskøregge, utløpet av Horndalen og bebyggelsen på Uppdal.

Figur 2: Skog i fjellsiden ovenfor den mellomste delen av området. «Ryggen» i horisonten.

Figur 3: Fersk utglidning i den sørvest-vendte fjellsiden. Trolig har skogsveien vært en medvirkende årsak til utglidningen.

Figur 4: Området på vestsiden av dalen, ved Solbakken.

Figur 5: Bekken Jorisåne, der den renner ned mot bebyggelsen på Solbakken.

Figur 6: Skrenten ovenfor (vest for) bebyggelsen ved Solbakken og Øygarden.
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Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
I utforming av kartene er det lagt vekt på tydelig formidling av den viktigste geologiske kunnskapen for de som skal bruke kartene i forbindelse med skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrengskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L. & Sletten, K., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, NYHEIM - STRONDAFJORDEN, Vang kommune.
Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Vedlegg 2A
Fotobilag område 2) Øye

Figur 1: Fjellsiden opp mot Bergsfjellet med utløsningsområder for snøskred, steinsprang og sørpeskred. Djupegile ses til
høyre for midten av bildet.

Figur 2: Nøsakamben med utløsningsområder for snøskred og tydelig skredbane i skogen.

Figur 3: Kvamsberget og Kvame. Store blokker fra tidligere utfall er synlige.

Figur 4: Gjelet Løftskør i skrenten ovenfor Skjøre. I denne skrenten er det mange avløste blokker og det samler seg mye snø i
gjelet.

Kartleggingsområder
Terrenghelning
0-25°
25-30°
30-45°
45-60°
60-90°

Vedlegg 2B
Område 2) Øye
Helningskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:

Utarbeidet av:

2019-02-08 Kalle Kronholm

Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.

Kontrollert av:
Andrea Taurisano

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
GPS waypoint
GPS spor
Drone
Skredhendelser
Skred til kalibrering
Utløsningsområder
Utl.omr. Flomskred
Utl.omr. Jordskred
Utl.omr. Snøskred
Utl.omr. Steinsprang/steinskred
Utl.omr. Sørpeskred
Skog i RAMMS snøskred

Vedlegg 2B
Område 2) Øye
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:

Utarbeidet av:

2019-03-23 Kalle Kronholm

Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.

Kontrollert av:
Andrea Taurisano

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Utløsningsområder
Utl.omr. Flomskred
Utl.omr. Jordskred
Utl.omr. Sørpeskred
Maks trykk kPa (div. verdier, se rapport)
<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
Område 2) Øye
Utvalgte beregninger: RAMMS::Debris flow
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:

Utarbeidet av:

2019-02-08 Kalle Kronholm

Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.
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Kartleggingsområder
Utløsningsområder
Utl.omr. Snøskred
Skog i RAMMS snøskred
Maks hast. [02] (1000Y;L300;Uten skog)
<= 1 m/s
1 - 5 m/s
5 - 10 m/s
10 - 15 m/s
15 - 20 m/s
20 - 50 m/s

Vedlegg 2D
Område 2) Øye
Utvalgte beregninger: RAMMS::Avalanche
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:
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Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Reach probability 10m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 2D
Område 2) Øye
Utvalgte beregninger: Rockyfor3d
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Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N
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Kartleggingsområder
Dimensjonerende skredtype
Steinsprang / steinskred (110)
Snøskred (130)
Sørpeskred (133)
Jordskred (144)
Flomskred (142)
Løsmasseskjæring/-fylling/tipp (150)
Faresoner for skred
Årlig sannsynlighet ≥100
Årlig sannsynlighet ≥1000
Årlig sannsynlighet ≥5000
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Kartleggingsområder
Viktig skog

Vedlegg 2F
Område 2) Øye
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Tegnforklaring
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20, Breelvavsetning

052-Elveavsetning, usammenhengende/tynt dekke



305, Haug og ryggformet overflate

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)



307, Liten utgliding

037-Strandavsetning innsjø og/eller bresjø



401, Liten fjellblotning

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke



402, Høyt blokkinnhold i overflaten

022-Ryggformet breelvavsetning (Esker)



404, Blokk, mindre enn ca.10 m3

020-Breelvavsetning (Glasifluvial avsetning)



405, Stor blokk, større enn ca.10 m3

071-Forvitringsmateriale, sammenhengende dekke



407, Utvasket overflatelag, underliggende masser mer finkornige

088-Steinbreavsetning



419, Bakkeplanering

130-Bart fjell



451, Steinsprangsblokk

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn



50, Elve- og bekkeavsetning

090-Torv og myr (Organisk materiale)



70, Forvitringsmateriale

321-Steinrikt sigende skråningsmateriale



720, Rydningsrøys

120-Fyllmasse (antropogent materiale)



85, Steinsprang

121-Steintipp



86, Løsmasseskredmateriale

122-Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert



87, Snøskredmateriale

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet



90, Torv og myr

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

＞

2, Drumlin-liknende form

310-Snøskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

12, Ryggformet breelvavsetning, esker

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

13, Breelvnedskjæring

302-Jord- og flomskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

20, Lateralt smeltevannsløp (2)

311-Fjellskred-/steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

21, Smeltevannsløp

312-Fjellskred-/steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

101, Elve- eller bekkenedskjering

313-Snø- og jordskredavsetning, sammenhengende dekke

106, Vifteform

314-Snø- og jordskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

107, Ravine

317-Snø- og steinsprangavsetning, sammenhengende dekke
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014-Avsmeltningsmorene (Ablasjonsmorene)
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011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet
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Kvamsfjorden
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100, Humusdekke / tynt torvdekke over berggrunnen
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012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen
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Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no
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10, Morenemateriale

Skyrifjellet
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Målestokk 1:10 000
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109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende
110, Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende

71

90







302, Tydelig skredløp
"

306, Skredkant

" " " " "


307, Jord- og flomskredløp



311, Snøskredløp
312, Jord- og flomskredslevée

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Laget for geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet.
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Ekvidistanse: 5 m

1 Km

$

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
I utforming av kartene er det lagt vekt på tydelig formidling av den viktigste geologske kunnskapen for de som skal bruke kartene i forbindelse med skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrengskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

313,Skrederosjonskant













351, Rygg

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L. & Sletten, K., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1:10 000, ØYE, Vang kommune. Norges
geologiske undersøkelse (NGU).

Vedlegg 3A
Fotobilag område 3) Leine-Sparstad

Figur 1: Leineåne og vifta ved Leine.

Figur 2: Granskog øst for Leineåne, mer glissen mot øst.

Figur 3: Jordene ovenfor bebyggelsen og Fv293 Vennisvegen er generelt slakere enn 30° og det er flere steder med bare tynt
løsmassedekke på fjell.

Kartleggingsområder
Terrenghelning
0-25°
25-30°
30-45°
45-60°
60-90°

Vedlegg 3B
Område 3) Leine-Sparstad
Helningskart
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Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
GPS waypoint
GPS spor
Drone
Skredhendelser
Utløsningsområder
Utl.omr. Flomskred
Utl.omr. Jordskred
Utl.omr. Snøskred
Utl.omr. Steinsprang/steinskred
Utl.omr. Sørpeskred

Vedlegg 3B
Område 3) Leine-Sparstad
Registreringskart
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Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Utløsningsområder
Utl.omr. Flomskred
Utl.omr. Jordskred
Utl.omr. Sørpeskred
Maks trykk kPa (div. verdier, se rapport)
<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
Område 3) Leine-Sparstad
Utvalgte beregninger: RAMMS::Debris flow
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Kartleggingsområder
Utløsningsområder
Utl.omr. Snøskred
Skog i RAMMS snøskred
Maks hast. [02] (1000Y;M300;Uten skog)
<= 1 m/s
1 - 5 m/s
5 - 10 m/s
10 - 15 m/s
15 - 20 m/s
20 - 50 m/s

Vedlegg 3D
Område 3) Leine-Sparstad
Utvalgte beregninger: RAMMS::Avalanche
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Kartleggingsområder
Reach probability 1 m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 3D
Område 3) Leine-Sparstad
Utvalgte beregninger: Rockyfor3d
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Kartleggingsområder
Dimensjonerende skredtype
Steinsprang / steinskred (110)
Snøskred (130)
Sørpeskred (133)
Jordskred (144)
Flomskred (142)
Løsmasseskjæring/-fylling/tipp (150)
Faresoner for skred
Årlig sannsynlighet ≥100
Årlig sannsynlighet ≥1000
Årlig sannsynlighet ≥5000
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Viktig skog
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Sanddalen

FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART
LEINE - SPARSTAD
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10, Morenemateriale

13, Breelvnedskjæring

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

120, Fyllmasse

21, Smeltevannsløp

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet



307, Liten utgliding

101, Elve- eller bekkenedskjering

015-Randmorene/randmorenebelte



312, Jettegryte



401, Liten fjellblotning

109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende

037-Strandavsetning innsjø og/eller bresjø



402, Høyt blokkinnhold i overflaten

110, Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke



404, Blokk, mindre enn ca.10 m3

301, Skredvifte, ytterkant

072-Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen



405, Stor blokk, større enn ca.10 m3

302, Tydelig skredløp

130-Bart fjell

H 103, Flomløp

407, Utvasket overflatelag, underliggende masser mer finkornige



419, Bakkeplanering



451, Steinsprangsblokk



50, Elve- og bekkeavsetning



505, Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift

302-Jord- og flomskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke



70, Forvitringsmateriale

313-Snø- og jordskredavsetning, sammenhengende dekke



720, Rydningsrøys
85, Steinsprang



86, Løsmasseskredmateriale



87, Snøskredmateriale
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050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)
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Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no
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Målestokk 1:10 000
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VANG KOMMUNE

100



308

" " " " " 306, Skredkant

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

 307, Jord- og flomskredløp

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

312, Jord- og flomskredslevée

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke









351, Rygg

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet.
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Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrenskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Sletten, K. & Rubensdotter, L., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, LEINE - SPARSTAD, Vang kommune. Norges
geologiske undersøkelse (NGU).

Vedlegg 4A
Fotobilag område 4) Finnset-Hensgardane

Figur 1: Skredavsetninger over Fv 293 og videre ned mot Sandvike. Hytte truffet av steinsprang i 2013 (hendelse 4-5) sto i
sirkelen.

Figur 2: Detaljbilde av skrenten ovenfor Fv 293 Vennisvegen. Det er mange delvis avløste og overhengende blokker.

Figur 3: Skrenten ovenfor Vennisvegen. Elva Drøsja renner ned mot fritidsbebyggelsen på Mehagin og Kelvesteinadn.

Figur 4: Fritidsbebyggelsen ved Kelvesteinadn og Megain. Merk de store blokkene rundt fritidsboligene og på nedsiden av
Vennisvegen.

Figur 5: Kildeområdet for steinsprang på østsiden av Hemsingberget. Det er ikke bebyggelse nedenfor skrenten.

Figur 6: Hensåne renner delvis på bart fjell rundt skoggrensa, her rundt 1050 moh.

Kartleggingsområder
Terrenghelning
0-25°
25-30°
30-45°
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60-90°

Vedlegg 4B
Område 4) Finnset-Hensgardane
Helningskart
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GPS waypoint
GPS spor
Drone
Skredhendelser
Utløsningsområder
Utl.omr. Flomskred
Utl.omr. Jordskred
Utl.omr. Snøskred
Utl.omr. Steinsprang/steinskred
Utl.omr. Sørpeskred
Skog i RAMMS snøskred

Vedlegg 4B
Område 4) Finnset-Hensgardane
Registreringskart
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:

Utarbeidet av:

2019-03-23 Kalle Kronholm

Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.

Kontrollert av:
Andrea Taurisano

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Utløsningsområder
Utl.omr. Flomskred
Utl.omr. Jordskred
Utl.omr. Sørpeskred
Maks trykk kPa (D100;Xi2000;My0,05)
<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
Område 4) Finnset-Hensgardane
Utvalgte beregninger: RAMMS::Debris flow
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:
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Kontrollert av:
Andrea Taurisano

Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Utløsningsområder
Utl.omr. Snøskred
Skog i RAMMS snøskred
Maks hast. [02] (1000Y;L300;Med skog)
<= 1 m/s
1 - 5 m/s
5 - 10 m/s
10 - 15 m/s
15 - 20 m/s
20 - 50 m/s

Vedlegg 4D
Område 4) Finnset-Hensgardane
Utvalgte beregninger: RAMMS::Avalanche
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:
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Kartleggingsområder
Reach probability 5 m3
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Vedlegg 4D
Område 4) Finnset-Hensgardane
Utvalgte beregninger: Rockyfor3d
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N
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Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Dimensjonerende skredtype
Steinsprang / steinskred (110)
Snøskred (130)
Sørpeskred (133)
Jordskred (144)
Flomskred (142)
Løsmasseskjæring/-fylling/tipp (150)
Faresoner for skred
Årlig sannsynlighet ≥100
Årlig sannsynlighet ≥1000
Årlig sannsynlighet ≥5000

Vedlegg 4F
Område 4) Finnset-Hensgardane
Faresoner for skred
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
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Dato:
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Kontrollert av:
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Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Kartleggingsområder
Viktig skog

Vedlegg 4F
Område 4) Finnset-Hensgardane
Viktig skog
Oppdrag: Skredfarekartlegging Vang kommune
Koordinatsystem: Euref 1989 UTM Zone 33N

Dato:

Utarbeidet av:

2019-02-08 Kalle Kronholm
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FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART
FINNSET - HENSGARDANE

Tegnforklaring

VANG KOMMUNE
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120, Fyllmasse



20, Breelvavsetning



305, Haug og ryggformet overflate

106, Vifteform



307, Liten utgliding

109, Nedskåret elve- eller bekkeløp, vannførende



401, Liten fjellblotning

110, Nedskåret elve- eller bekkeløp, sjeldent vannførende



402, Høyt blokkinnhold i overflaten

302, Tydelig skredløp



404, Blokk, mindre enn ca.10 m3



405, Stor blokk, større enn ca.10 m3



419, Bakkeplanering

 307, Jord- og flomskredløp



451, Steinsprangsblokk





50, Elve- og bekkeavsetning



505, Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift



70, Forvitringsmateriale



720, Rydningsrøys

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen



85, Steinsprang

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet



86, Løsmasseskredmateriale

015-Randmorene/randmorenebelte



87, Snøskredmateriale

052-Elveavsetning, usammenhengende/tynt dekke



88, Steinbreavsetning

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)



90, Torv og myr

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke

H 103, Flomløp

 105, Gjel utformet av elv og/eller breelv

"

"

" "

"

"

305, Front av fjellskred

"

306, Skredkant

" "

311, Snøskredløp
312, Jord- og flomskredslevée

Ø Ø Ø Ø Ø

313,Skrederosjonskant








351, Rygg

090-Torv og myr (Organisk materiale)
120-Fyllmasse (antropogent materiale)






100

101, Elve- eller bekkenedskjering

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

12

90

100, Humusdekke / tynt torvdekke over berggrunnen

130-Bart fjell

100





121-Steintipp

130
12

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

50

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke
90

130

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke
302-Jord- og flomskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

307

311-Fjellskred-/steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

307

312-Fjellskred-/steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke
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020-Breelvavsetning (Glasifluvial avsetning)
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21, Smeltevannsløp

057-Flomavsetning, usammenhengende/tynt dekke
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313-Snø- og jordskredavsetning, sammenhengende dekke
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Hensgardane

10, Morenemateriale
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Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no
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Målestokk 1:10 000
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316-Jordskred- og steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

12

11

130

Finnset

12
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315-Jordskred- og steinsprangavsetning, sammenhengende dekke
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100

130
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130
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Vangsmjøsa

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 32
Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2017
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.03.2018
Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet.
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Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000

Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med
spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)
- Terrenskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Sletten, K. & Rubensdotter, L., 2018: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, FINNSET - HENSGARDANE, Vang
kommune. Norges geologiske undersøkelse (NGU).
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