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Forord 

Et nasjonalt kartgrunnlag- faresonekart skred- er under etablering for områder med stort skadepotensial 
fra skred i bratt terreng. Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et 
viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid. Hovedmålet med kartleggingen er å bedre 
grunnlaget for vurdering av skredfare til bruk i arealplanlegging og beredskap mot skred. 

Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover, 
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Det er 
utarbeidet lister med geografiske områder som prioriteres for kartlegging av fare for skred i bratt terreng 
ved eksisterende bebyggelse. 

Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging av skred i Nes kommune, Akershus 
fylke. Arbeidet er utført av Skred AS. 

I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEKl 7), 
som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 11100, 111000 og 1/5000. 
Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. 

Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred er kartlagt. 

Oslo, mai 2019 

direktør 

El I. k. <2&d <) 1'" 

Eli K. Øydvin 

seksjonssjef 
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Sammendrag 
 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Nes kommune i Hallingdal utført 

av Skred AS. De kartlagte områdene er 1) Nesbyen Vest og Arnegårdslie, 2) Bø-Desarud, 3) Geitsund-

Bergheim og 4) Eidal. 

 

Hovedfunn 

Dalsidene i de kartlagte områdene er for det meste bratte, og alle skredtyper som forekommer i bratt 

terreng, er aktuelle. De fleste kartlagte dalsidene, der det ikke er vertikale skrenter er som hovedregel 

dekket et moderat til tjukt løsmassedekke, noe som fører til at jord- og flomskred er mest aktuelt. Det 

er historikk for store jord- og flomskred som har nådd bebyggelsen i alle kartleggingsområdene, og 

disse skredprosessene ventes å kunne berøre bebyggelsen oftere enn andre. De fleste kartlagte 

dalsidene er lavere enn den lokale skoggrensen, noe som for en stor del stabiliserer løsmasser og snø, 

og gjør spesielt snøskred mindre aktuelt. Snøskred er til en viss grad i Geitsundlie. Steinsprang er også 

en aktuell skredtype i de fleste områdene og er den dimensjonerende skredtypen for faresonene der 

terrenget er så bratt at jord- og flomskred ikke er sannsynlig, samt ved flere lavere lokale skrenter. 

 

Resultatene fra kartleggingen viser at 94 boligbygg og fritidsboliger ligger innenfor 1/1000-faresonen, 

mens det er 4 boligbygg eller fritidsboliger ligger innenfor 1/100-faresonen. 

 

Kartlagte skredtyper 

Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:  

- Steinsprang og steinskred 

- Jordskred 

- Flomskred  

- Sørpeskred 

- Snøskred  

 

I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten 

for skred som skal legges til grunn. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype 

med lengst skredrekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-

årsskred. og er utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17.  

 

Kartleggingen er basert på feltbefaringer, skredhistorikk, 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 Nes kommune rulleres. 
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Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunene har ingen klar 

juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den lokale beredskapen i 

medhold av sivilbeskyttelsesloven.  
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1. Innledning 
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Nes kommune i 

Hallingdal, 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 rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene 

framover, og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer 

skred. Som en del av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen 

omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred. 

 

Områdene som skal kartlegges i hver utvalgt kommune er definert av NVE. De er identifisert ved hjelp 

av innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene. 

 

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene  

Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter 

de metodene som er vanlige ved faresonekartlegging.  Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks 

prosess. Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å 

identifisere potensielle fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge 

geologiske forhold som har betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. 

Til slutt er det en skredfaglig vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. 

Kartleggingen gjøres i en detaljeringsgrad som kan brukes direkte på byggesaksnivå, det vil si at 

faresonene 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.  
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Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan 

tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det 

for eksempel ikke tillates etablering av nye bygg i S2-klasse innenfor 1000-års skredfaresoner, med 

mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot skred.  

Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Nes 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. 
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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. 

1.3.4 Sørpeskred 

Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå 

sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten gradient og 

de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Sørpeskred kan også 

løsne som følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i 

terrenget og skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en flytende masse og har langt høyere 

tetthet enn snøskred. Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som kan øke 

tettheten ytterligere. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de 

kunne bre seg utover store områder.  

1.3.5 Snøskred 

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og 

flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø 

oppstår det sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en 

liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og 

skredbanen utvider seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå 

hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår 

et skredgufs (også kalt skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade 

vinduer og lette byggverk. Et flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs 

et glideplan. Dette glideplanet kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag 

med forskjellig fasthet eller i overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og 

involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned i dalbunnen. 
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2. Oversikt over de kartlagte områdene 

2.1 Geografi 

Skred AS har på oppdrag fra NVE utført skredfarekartlegging i områdene vist i figur 1.  

 

 

Figur 1: Oversikt over områdene omfattet av denne skredfarekartleggingen. Kartet viser i tillegg de 

meteorologiske stasjonene som ble benyttet for klimaanalysene: 24860 Nesbyen, 24870 Nesbyen II, 

24880 Nesbyen Skoglund og 24890 Nesbyen Todokk. 

 

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 

Skredfarekartleggingen som Skred AS har utført i Nes kommune, gjelder til sammen 23 km dalsider 

med varierende topografiske forhold. 

1 Nesbyen Vest og Arnegårdslie 

2 Bø – Desarud 

3 Geitsund – Bergheim  

4 Eidal 
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De enkelte kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i rapporten. I veldig grove trekk kan 

man beskrive området som bestående av moderat til bratte dalsider som stiger fra dalbunnen ved ca. 

150-170 moh. til over 1100 moh. Områdene omfatter skråninger i både bart fjell og mektige 

løsmasser, med eksposisjoner der ØNØ, VNV og SSØ dominerer.  

Berggrunnen er kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 i områdene 1, 2 og 4, og i 

målestokk 1:250.000 i område 3 (Figur 2). Berggrunnsgeologien varierer mellom diorittisk til 

granittisk gneis (lilla), kvartsitt (gul), migmatitt og gneis (rosa), gabbro og amfibolitt (brun og lys 

beige). 

 

 
Figur 2: Utsnitt av NGUs berggrunnskart 1:250.000 (NGU, 2018a) for Nes kommune. 

Kartleggingsområdene ligger innenfor de hvite ovaler. 

 

Løsmassedekket er også kartlagt av NGU i målestokk 1:100.000 og 1:250.000 (NGU, 2018b). Kartet i 

1:100 000 er en spesialkartlegging som illustrerer både berggrunn og løsmasser i Nes kommune. Et 

utklipp av løsmassekartet i 1:100 000 er vist i Figur 3 for de 4 kartleggingsområdene. Kartet viser at de 

aktuelle kartleggingsområdene og tilstøtende dalsider er dekket av morenemateriale (grønt), fluviale 
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avsetninger (gul), glasifluviale avsetninger (oransje), eller fjell i dagen (rosa) opp mot toppene, og med 

lokale skredavsetninger (mørkere rosa) flere steder. Marin grense strekker seg opp Hallingdal til 

sørenden av Rudsøyene like nord for Nesbyen. 

 

 
Figur 3: Utsnitt av NGUs løsmassekart 1:100.000 (NGU, 2018b) for de 4 kartleggingsområdene (vist 

med røde ovaler). Blå linje markerer marin grense. 

Våre registreringskart (Vedleggene 1-4C)  er utarbeidet på bakgrunn av ortofoto, topografiske kart, 

befaringer, dronefoto/video, laserdata og historiske hendelser i ganske begrensede områder, mens det 

kvartærgeologiske kartet er i målestokk 1:100 000 (Figur 3) dekker hele kommunen. Dette er derfor 

ikke spesielt detaljert og dekker for det meste steinsprangavsetninger (nord i område 1 og 2), og i 

svært liten grad jord og flomskredavsetinger, og har derfor begrenset relevans for denne kartleggingen. 

En av forfatterne (Bargel, NVE) av det kvartærgeologiske kartet (1997), står også bak rapporten fra 

Arnegårdslie fra 2016. Her er detaljeringsgraden mye bedre, og vi har valgt å vektlegge denne 

bakgrunnsdokumentasjonen framfor det kvartærgeologiske kartet i dette kartleggingsområdet. 
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2.3 Klima 

2.3.1 Historisk klima 

Vi har utført en enkel analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for 

skredfarevurderingen. Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt 

(www.eklima.no). Måleseriene for målestasjonene i Nes går fra 1895 til d.d. og fordelt på fire 

stasjoner på omtrent samme sted ved Nesbyen sentrum. Datagrunnlaget er egnet til å gi nokså 

representative og robuste analyseresultater.  

Plasseringen av stasjonene er vist i Figur 1. Stasjonene har vært operative i ulike perioder og med 

brukbar temporær overlapp: 

• 24860 NESBYEN, 1895-1947, 164 moh. 

• 24870 NESBYEN II, 1946-1976, 165 moh. 

• 24880 NESBYEN SKOGLUND, 1977-2004, 167 moh. 

• 24890 NESBYEN TODOKK, 2003- d.d., 166 moh. 

Alle stasjoner har døgndata for temperatur, vind og nedbør, og en årsnedbør på mellom 490 og 

520mm. Disse nedbørmengdene tilsier et relativt tørt innlandsklima med hovedvekten av årsnedbøren 

fra mai til desember (Figur 4). Vi antar nedbøren er noe høyere i de øvre deler av dalsidene der ulike 

skredtyper kan utløses. 

 

For snøskredfarevurderingen er det imidlertid mye viktigere å analysere ekstreme snøfall enn normale 

nedbørsverdier. Fokuset er spesielt på 3-døgns snøfall med store gjentaksintervaller. Nedbør som faller 

i fjellet over 700 moh. mellom desember og april, antas her å komme i form av snø. For disse 

vintermånedene og ved de to benyttede stasjonene er den beregnede 3-døgns nedbør med 1000 års 

gjentaksintervall på henholdsvis 110 og 120 mm, omregnet til gjennomsnittlige snømengder på 110 og 

120 cm (Figur 5). Dette blir benyttet som utgangspunkt for modellering av store, sjeldne snøskred. 

Videre viser Figur 6 at fremherskende vindretninger i de samme vintermånedene er mellom SV og 

NV. Stasjonenes lokalisering er i et relativt åpent dalmøte mellom Hallingdal og Rukkedalen/Eidal, og 

er således delvis skjermet for vind fra østlig sektor, og til dels NV og SV. Dette påvirker til en viss 

grad vindobservasjonene, men vil ha begrenset betydning for analysen ettersom snøskred i mindre 

grad er en dimensjonerende skredtype i de skogkledte dalsidene.  
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Figur 4: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.  

 

 
Figur 5: Beregnet 3-døgnsnedbør med ulike gjentaksintervaller for vintermånedene desember til april. 

Data fra www.eklima.no.  
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Figur 6: Fremherskende vindretninger i vintermånedene desember til april, Nesbyen - Todokk. 

Figuren er fra www.eklima.no.  

 

 

Lignende analyser, men med fokus på nedbør som kommer i form av regn, er gjort for å skaffe bedre 

grunnlag for vurdering av jord- og flomskredfare.  

Studier utført i Norge (Sandersen m.fl., 1996) indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved 

døgnnedbør på min. 8% av gjennomsnittlig årlig nedbør. I det vurderte området betyr det døgnnedbør 

på 39 – 42 mm. En ekstremverdianalyse lik den ovenfor presentert for snøfall, men utført for nedbør 

som kommer i form av regn i løpet av ett døgn, viser at gjentaksintervallet for en døgnnedbør på 39 – 

42 mm i vurderingsområdet er på mellom 5 og 10 år. 

Sannsynligheten for at nedbør potensielt er i stand til å utløse løsmasseskred, er ikke er det samme 

som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av mange flere forhold enn 

nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst. 

 

De klimatiske forholdene for utløsning av flomskred- og sørpeskred er nokså like og forbundet med 

høye nedbørintensiteter. En nedbørsmengde på 50 mm pr. døgn regnes som kritisk verdi (Statens 

Vegvesen, 2014). Slike nedbørsmengder har relativt korte gjentaksintervaller for de ulike 

målestasjonene, men må sammenfalle i tid med høye temperaturer slik at nedbøren faller som regn i de 

potensielle løsneområdene for sørpeskred dersom sørpeskred kan inntreffe. 

 

2.3.2 Fremtidig klima 

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

disse skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at ekstremt vær inntreffer 

oftere. Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke frekvensen av jordskred, flomskred, 

snøskred og sørpeskred, men i hvilken grad skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.  

http://www.eklima.no/
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Ifølge Norsk Klimaservicesenter (2018) beregnes det at årstemperaturen i Buskerud i gjennomsnitt vil 

øke med ca. 4°C innen 2100. Årsnedbøren vil øke med 15%. Temperaturen vil øke mest vinterstid 

med 4,5°C, mens nedbøren ventes å øke mest vinter (30%) og vår (25%).  

Sitert fra Norsk Klimaservicesenter (2016): 

 

 «Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet; noe 

som vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden. Nedbørmengden for døgn med 

kraftig nedbør forventes å øke med 20 %. For kortvarige nedbørepisoder er det indikasjoner på at 

økningen i intensitet kan være større enn for verdiene i løpet av ett døgn. Inntil videre anbefales et 

klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet under 3 timer.» 

 

«Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende 

områder, men det vil fortsatt være enkelte år med betydelig snøfall selv i lavlandsområder. Det vil 

bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i temperaturen.» 

 

«Økt forekomst av lokal, intens nedbør øker sannsynligheten for flom i tettbygde strøk og i små, 

bratte vassdrag som reagerer raskt på regn. Man må være spesielt oppmerksom på at mindre 

bekker og elver kan finne nye flomveier.» 

 

«I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll/ 

flom og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, og sørpeskred.» 

 

«Det er særlig grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord-, flom- og sørpeskred fordi disse 

skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige.» 

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

skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke usikkerhetsmomenter som det ikke 

finnes verktøy for å kvantifisere effekten av, men som vurderes skjønnsmessig når en kartlegger 

skredfare.  
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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. Vurderingene skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som 

underbygger bruk og forståelse av geologiske data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og 

annen historikk, vurderinger og modelleringer fram til fastsetting av faresoner. Disse er kort omtalt 

nedenfor. 

3.1 Skredhistorikk 

Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene 

og de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en 

skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan 

også gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. Registrerte historiske skredhendelser 

er samlet i en Nasjonal skreddatabase og vises på atlas.nve.no. Opplysningene registrert i 

skreddatabasen oppsummerer blant annet mye av det som var å finne i lokale skriftlige kilder, for 

eksempel kirkebøker. Eldre nedtegnelser i kirkebøker som omhandler skred er vanligvis gjort når liv 

eller større materielle skader har gått tapt. Derfor betyr ikke fravær av registrerte skredhendelser i et 

område at det ikke har gått skred på stedet. 

I tillegg til informasjon fra Nasjonal skreddatabase, er det forsøkt å innhente mest mulig informasjon 

ved å intervjue lokalkjente samtidig med gjennomføring av befaring.  

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 

En digital høydemodell (DHM) er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget som gir 

informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet. 

 

Kartleggingsområdene i Nes kommune er dekket med en høyoppløselig DHM generert fra flybasert 

laserskanning med en punkttetthet på 2 eller 5 refleksjoner per kvadratmeter der alle laserkategorier 

bortsett fra klasse 2 er fjernet. Dette filtrere vekk bl.a. bygningsmasse og vegetasjon. Denne DHM har 

en horisontal oppløsing på 1 x 1 m. Laserdata til dette oppdraget ble lastet ned i juni 2018, men vi ser 

at det i oppdragets siste fase er gjort nye data tilgjengelige. Disse har vi altså ikke brukt i dette 

prosjektet. 

 

Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra 

høyoppløsnings DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner, 

løsneområder, skredavsetninger osv. Blant flere metoder vi har benyttet er en av de viktigste å 

identifisere skredrelaterte geomorfologiske terrengformer som indikasjon på tidligere skredhendelser. 

Disse kan observeres i kote- og kartgrunnlag og terrengmodeller, og kan i mange tilfeller avgrenses 

uten å ha vært i felt. 

 

Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser terrenghelningen for hvert punkt i datasettet. 

Terrenghelningen er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder for skred. 

Helningskartet som vises i vedlegg B for hvert delområde er delt inn i følgende klasser: 

 

25 grader til 30 grader: mulige løsneområder for jordskred 

30 grader til 45 grader: mulige løsneområder for jordskred og snøskred 

45 grader til 60 grader: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang 
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60 grader til 90 grader: mulige løsneområder for steinsprang  

 

3.3 Topografi, vegetasjon og klimaforhold 

Topografien er et av de aller viktigste elementene som avgjør en dalsides skredpotensial. Blant de 

topografiske forholdene, som er viktige for skredpotensialet, i tillegg til terrenghelningen slik 

beskrevet i avsnittet ovenfor, 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 nedskårne bekkeløp styre bevegelsen i fjellsiden og utløpet.  

 

Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning, 

spesielt for snøskred (flakskred), der mye større snømengder er nødvendig for å tildekke terreng med 

stor ruhet enn det trenges for å tildekke jevnere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i 

skredbanen er på den andre siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang. 

Både terrengkrumming og ruhet vurderes ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings 

terrengmodell, samt ved feltobservasjoner. 

 

Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering. Effekten av skogen er i denne rapporten 

vurdert ut fra befaringsobservasjoner og flybildestudie, og i henhold til NGIs rapport «Skog og skred – 

Forslag til kriterier for vernskog mot skred» (NGI, 2013), samt NVEs «Oppsummeringsrapport for 

skog og skredprosjektet» (NVE, 2015).  

3.4 Feltkartlegging 

11-14. juni 2018 gjennomførte Skred AS ved Hans Grue, Kalle Kronholm og Nils Arne Kavli 

Walberg 4 dagers befaring i de ulike kartleggingsområdene. Det var klart og fint sommervær to av 

dagene, og regnbyger de to andre. Sikten var for det meste god eller tilfredsstillende. Befaringene ble 

gjennomført ved bruk av bil, drone og til fots. Observasjoner ble nedtegnet i notisbok, på befaringskart 

og merket med GPS-veipunkter der mulig. Det ble gjennomført ytterligere en befaring 10. oktober 

samme år, der hovedformålet var ta opp ytterligere dronefoto- og film av kartleggingsområdene under 

bedre værforhold. 

 

Mye av fokuset under feltbefaringene var på å kartlegge løsneområder og skredbaner for de ulike typer 

skred. Under befaring ble det vektlagt å gå profiler på tvers av potensielle skredbaner, det ble sett etter 

tegn på fersk skredaktivitet, sedimenttransport i bekker med skredbaner i nedbørfeltet, utløpsområder 

og til en viss grad løsneområder ble undersøkt. En første identifisering av de deler av dalsidene med 

potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på helningskart med 1 m oppløsning med 

inndeling i helningsklassene vist i avsnitt 2.2, skredhistorikk, skyggerelieff og høydekoter. Under 

feltbefaringene ble de enkelte løsneområdene vurdert i lys av andre lokale forhold, spesielt 

terrengform, vegetasjon, avrenning og til dels overvannshåndtering. Den samlede vurderingen førte til 

at noen potensielle løsneområder ble avkreftet og fjernet fra kartet, mens andre ble bekreftet. 
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Utløsningsområder for snøskred ble vurdert, men i liten grad funnet aktuelle under befaring. Grunnen 

var velutviklet barskog i dalsidene som sto tett nok eller hadde tilstrekkelig kronedekning til å 

forebygge snøskredutløsning iht. anbefalingene gitt i rapportene nevnt i avsnitt 2.3 (NGI, 2013 og 

NVE, 2015). Hogstfelt i bratt lende ble notert, men var lite utbredt i potensielle løsneområder for 

snøskred. 

Naturlig tett granskog og plantefelt ble vurdert å kunne forhindre snøskred av betydning for 

skredfarekartleggingen, selv om mindre, skiløperutløste snøskred på større hogstfelt kan inntreffe. 

Åpne felter opptil 50 m lange (i fallretningen) i 30 graders terreng, opptil 40 m lange ved helning på 

35-40 grader og opptil 30 m lange ved helning 40-45 grader, er ikke vurdert som reelle løsneområder 

for snøskred. 

 

For jordskred er løsneområdene i første omgang definert som alle løsmasseskråninger brattere enn 25 

grader. For de ulike potensielle løsneområdene er i tillegg sannsynligheten for skredutløsning vurdert. 

Denne sannsynlighetsvurderingen ble basert på: 

- terrengformen (lavere 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 lav 

vanntilgang);  

- eventuelle forhold som forverrer vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger, stikkrenner, 

kulverter, m.m.); 

- informasjon om, samt tegn i vegetasjon og løsmassedekke på tidligere skred (mindre 

sannsynlighet ved manglende tegn på skredaktivitet, i felt eller på skyggekart)  

Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i liten grad til at terrengpartier brattere enn 25 grader 

med løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred. Dårlig håndtering av 

overvann, etablering av skogsveger og andre terrenginngrep som måtte skje i etterkant av våre 

vurderinger, kan imidlertid føre til økt sannsynlighet for utløsning av jordskred. 

 

Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, 

eks. raviner og nedskjærte bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller 

betydelig potensial for erosjon langs løpet. Dersom nedslagsfeltet for ravinen eller bekkeløpet ikke er 

vurdert i stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialer, eller nedslagsfeltet og den 

potensielle vannføringen er stor, men bekken renner på fjell, vurderes det ikke å være potensial for 

flomskredhendelser. Ved noen av disse bekkene er det altså kun vurdert å være en 

flomproblemstilling, spesielt hvis avsetningene nederst i løpet er tolket å være en ren flomvifte, og 

ikke en skredvifte. 

 

Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, fra nesten flate myrområder til høyfjellsplatåer og 

vatn som drenerer ut i bratte bekker, til bratte kløfter og gjel i høye fjellskrenter. En 

sørpeskredhendelse kan også starte som annen skredtype (eks. et våtsnøskred eller en flom i 

høytliggende bekk) og vil ofte gå over til andre prosesser, eks. flomskred. Dersom alle terrengpartier 

der dette er teoretisk mulig, kartlegges som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert 

teoretisk løsneområde, vil en ofte få et farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk eller 

kvartærgeologi, og der sørpeskred mange steder blir dimensjonerende prosess. Konsekvensen er 

uforholdsmessig stor utrygghetsfølelse i befolkningen, båndlegging av arealer og behov for 

sikringstiltak. 

 

Vi har derfor lagt vekt på tidligere historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, samt 

terrengformer som både kan akkumulere betydelige mengder snø og gjør det mulig for snøen å bli 

vannmettet uten at vann finner en naturlig avrenning nedover i fjellsiden. De fleste av de resulterende 
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skredbanene er også aktuelle skredbaner for flomskred, selv om punktet (og tidspunktet) der de to 

skredtypene har størst sannsynlighet for å løsne, kan være veldig forskjellig. Der både sørpeskred og 

flomskred er vurdert som mulige, støtter vurderingene seg i hovedsak på de dynamiske 

sørpeskredmodelleringene av sørpeskredutløpet, men til dels også på flomskredmodelleringene fordi 

sørpeskred nødvendigvis ikke opptrer i en rendyrket form uten massetransport. 

 

Løsneområder for steinsprang er i utgangspunktet definert som alle naturlige fjellskrenter brattere enn 

45grader. 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 grader tatt med som kildeområder i det senere 

modelleringsarbeidet. Ved befaringsobservasjoner og dronebildeanalyse ble det imidlertid gjort en 

kvalitativ vurdering av steinsprangpotensialet i de ulike kildene: Noen skrenter har for eksempel 

kraftig oppsprukket berg og mange avløste partier, mens andre virker mye mer kompakte. Dette 

gjenspeiles generelt i omfanget av steinsprangavsetningene i foten av skrenten. Størrelsen av 

kartleggingsområdene ville imidlertid gjort det umulig å kalibrere dynamiske modeller for hvert enkelt 

løsneområde og scenario, slik det ville gjøres dersom det skulle prosjekteres sikringstiltak for en 

bestemt skredbane. 

 

Derfor, for samtlige skrenter er det utført modellering av to eller tre typiske scenarioer (blokker på 1-2 

m3, på 5-10 m3 og på 20-50 m3) uavhengig av egenskapene i det enkelte kildeområdet. Det er i neste 

steg, dvs. i forbindelse med tolking og vektlegging av resultatene frem til tegning av faresonene, at den 

kvalitative vurderingen av de enkelte skrentene og avsetningene ble lagt stor vekt på, med ulik vekting 

av modelleringsresultater, skredhistorikk og registrerte avsetninger. Dette forklarer også hvorfor det 

stedvis er relativt stort avvik mellom modellert skredutløp og faresoner. 

 

Felles i feltkartlegging av alle skredtyper og samtlige kartleggingsområder er omfattende bruk av 

droner, til langt mer enn oversiktsfotografering av områdene. Direkte observasjon og bilder fra drone 

ble benyttet for nærmere vurdering av oppsprekkingsgrad og skredpotensialet i mange skrenter (eks. 

Figur 1 i Vedlegg 1A), samt terrengformer som fra foten av dalsiden var usynlige, men har betydning 

for skredfarevurdering (Figur 6 i Vedlegg 2A). Ved bekker som kunne fungere som sørpeskredløp, har 

droneobservasjoner gjort det lettere å vurdere avgjørende forhold som nedslagsfelt, vegetasjon og 

topografi i løsneområder, eller få et bedre inntrykk av bekkeløp 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. 

Til en viss grad har dronebilder benyttet til å identifisere punkter der overvannshåndtering fører vann 

på avveie (Figur 4 i Vedlegg 1A). 

3.5 Registreringskart 

Registreringskartet er resultatet av omfattende arbeid med identifisering av løsneområder, skredbaner 

og skredavsetninger gjort på bakgrunn av helningskart, skyggekart, høydekoter og flybilder, samt 

feltregistreringer. Under befaringen er fokuset på registrering av former og elementer av betydning for 

skredfarevurderingen, derunder tegn på utglidninger, flomskred og nylig steinsprangaktivitet, både 

som sår i løsneområder og som avsetninger nederst i fjellsidene. Der relevant er også kartfestbare 

opplysninger fra lokalkjente ført i kart.  Registreringskartene er utarbeidet iht. NVEs kartmal og 

symbologi.  

3.6 Modellering 
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Resultater av skredmodellering utført med ulike beregningsverktøy kan brukes til å etterprøve og 

underbygge vurderinger av forventet skredutløp basert på skredhistorikk, feltobservasjoner og skjønn. 

Modellresultatene, eks. maksimalt utløp, flytehøyde, skredhastighet og trykk, er alltid sterkt avhengig 

av de valgte inngangsparameterne. Utfordringen ligger generelt i den store usikkerheten rundt 

lokalisering av kildeområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserte 

volumer og materialegenskaper.  

 

Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser krever på den andre siden 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 sjeldent. Best mulig 

kalibrering er likevel forsøkt der tilstrekkelig informasjon forelå, eks. for flomskred i Arnegårdslie 

generelt, og Smedsgården spesielt (Figur 7). 

 

 

 

 

Xi = 200 m/s2 

Mu = 0,15 

Xi = 200 m/s2 

Mu = 0,10 
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Figur 7: Noen av kalibrerings-simuleringene som ble benyttet til kalibrering av modellen RAMMS for 

jordskred ved Smedsgården. Den stiplede svarte linja viser omtrentlig avgrensning av skredet som 

gikk 09.07.2007, registrert av G. Devoli ved NVE, trolig med ortofotoanalyse. Estimert volum fra 

utløsningsområdet (grønn, stiplet linje) var på ca. 4000 m3. Friksjonsparameterne benyttet i hver 

modellkjøring er angitt i figurene, som viser skredtrykk. 

Selv i de få tilfellene der det var mulig å etterregne kjente skred, som ved Smedsgården (Figur 7), var 

det umulig å vite gjentaksintervallet for skredet som modellen kunne kalibreres opp mot. I tilfellet 

illustrert i figuren ovenfor, vurderer vi for eksempel ikke skredet av juli 2018 å være et 1000 års skred, 

men kanskje en 100 års hendelse eller et sted imellom. For modellering av større og sjeldnere 

sørpeskred i alle kartleggingsområder, har vi derfor valgt å bruke mer konservative parametersett, 

langsgående løsneområder og større skredvolum, og ikke de parameterne som ga «best match» med 

registrert utløp av referanseskredet. Det var heller ikke mulig å gjenskape skredutbredelsen eksakt, 

trolig fordi terrengmodellene er fra 2008, etter at skredhendelsen og maskinell bearbeiding i noen grad 

har endret terrengoverflaten ved Smedsgården. Til sammenligning har NGI/Gauer (2013) benyttet noe 

mer konservative parametere ved dimensjonering av sikringstiltak ved Lysverksboligene, μ = 0,07 / ξ 

= 250 m/s² med bruddhøyde på 1,5 m.  

 

Modellverktøy er med andre ord først og fremst benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre 

definere hvordan skredmasser ville bevege seg i fjellsidene, men uten å legge for stor vekt på 

modelleringsresultatene når det gjelder å vurdere det maksimale utløpet for skred med årlig 

sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Dette til tross for at vi har forsøkt å definere scenarioer som 

skjønnsmessig kan tenkes å svare til ulike faresoner, og at det er utført flere beregninger for å teste 

effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er som regel ikke basert på en spesifikk 

modellberegning, men tegnet ut fra en samlet vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, 

beregninger og erfaring. De benyttede modellene og deres oppsett er beskrevet nedenfor. 

 

3.6.1 Beregninger med Rockyfor3d for steinsprang 
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig utbredelse 

av steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er som følger: 

 

- Definere scenarioer for hendelser med ulike årlige sannsynligheter, inklusive fastsettelse av 

følgende parametere: 

Xi = 1000 m/s2 

Mu = 0,10 
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o Kildeområde. 

o Størrelse på steinsprangblokker. Typiske verdier som vi har benyttet, er på 1-2 m3 for 

100 års hendelser, 5 m3 for 1000 års hendelse og 10-50 m3 for 5000 års hendelser. 

Dette valget var i liten grad avhengig av størrelse og oppsprekkingsgrad kvalitativt 

vurdert for de ulike kildene. De lokale forholdene i skrenten og eventuelle avsetninger 

er derimot tatt i betraktning i en senere fase, dvs. ved tolkning av 

modelleringsresultater opp mot andre elementer, fram til tegning av faresonene. 

- Vurdering av resultater mot kjente steinspranghendelser, der aktuelt, eller mot registrerte 

avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.  

Generelle innstillinger er som følger: 

- Det er simulert 50 utfallende blokker per celle i kildeområdene.  

- Det er anvendt en startfallhøyde på 5 m. 

- Det er ikke tatt høyde for skog. 

- Tetthet = 2600 kg/m3. 

- Blokkform = rektangulær.  

- Det er benyttet automatisk valgte, gjennomsnittlige verdier for bakkens ruhet og 

energidemping («Rapid automatic simulation»).  

3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred 
Vi har ikke gjennomført beregninger for snøskred, ettersom det i veldig liten grad er en aktuell 

problemstilling med dagens vegetasjonsforhold. 

3.6.3 Beregninger med RAMMS for jord-/flomskred og sørpeskred 
Modellering av mulig skredutbredelse av løsmasseskred og sørpeskred er gjort med RAMMS Debris 

Flow (Christen m.fl., 2010), versjon 1.7.20. Utløsningsområdene er definert på to måter: 

 

- Veldefinerte utløsningsområder i eller ovenfor forsenkninger og raviner der flomskred eller 

sørpeskred mest sannsynlig vil løses ut. Resultatene er brukt til å vurdere konkret mulighet 

for utbredelse av flomskred og sørpeskred. Løsneområdene der det tidligere har gått jordskred 

og der terrenganalysen (skyggekart) viste tegn på tidligere utglidninger. 

- Vi har også benyttet langsgående utløsningsområder som 10-15m brede belter langs 

dalsidene. Disse er plassert i de deler av skråningen der det er områder med terrenghelning 

større enn 25 grader og kartlagt morenedekke (er markert i registreringskartet), jordarten de 

fleste jordskred i Norge oppstår i. Denne siste tilnærmingen gir i tillegg til generelt 

flytemønster over store deler av de aktuelle skråningene, også en tydelig indikasjon om en 

eller flere skredbaner leder mot samme vifteavsetning.  

- Utløsningsområder for sørpeskred har vi ofte flyttet noe ned i skredbanen av 

simuleringstekniske årsaker. Den dynamiske modellen makter ikke helt å gjenskape 

initieringsfasen til et sørpeskred i relativt slakt terreng, med urealistisk kort utløp som 

resultat.  

For begge typer beregninger er innstillingen «block» brukt, siden hydrografen for de modellerte 

skredhendelsene ikke er kjent, og vil variere. Anvendte friksjonsparametere er vist i tabell 1.  

 

For modellering av sørpeskredutløp finnes det per i dag ikke spesifikke verktøy. RAMMS-modulen 

for flomskred kan i utgangspunktet også anvendes til sørpeskredmodellering, med tilpassing av 

friksjonsparameterne. Det foreligger ikke nok forskning rundt denne problemstillingen, og en bør da 

selv prøve ut ulike kombinasjoner av friksjonsparametere for å da velge en for modellering av 

dimensjonerende sørpeskred. Anvendte verdier for modellering av sørpeskred er vist i tabell 1.  

 



Nes kommune i Buskerud – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

23 

 

De samme utfordringene gjelder parameterstandarder for jordskred. Under forsøk på kalibrering av 

parametere ble det klart at parametersett som fungerte bra i en skredbane med kjent utløpslengde, ikke 

gjenskapte utløpslengden i neste kjente skredbane. Dette underbygger tidligere erfaringer om at 

modellering av presise utløpslengder for jord og sørpeskred er forbundet med store usikkerheter, og 

det før en inkluderer terrengmodelloppløsning, utløsningsvolum og medrivning i problemstillingen. 

Derfor er selve utløpslengdene i modellene ikke vektlagt den aller største betydning ved fastsetting av 

faresoner, men heller modellenes flytebevegelse som sammen med geomorfologiske indikatorer kan 

knyttes til skredutløp.  

 

Når det gjelder terrengmodellens oppløsning har vi i størst grad benyttet en oppløsning på 4x4m. Dette 

fordi kanaliserte jordskred som er typisk i disse kartleggingsområdene, ser ut til å bli fremstilt 

urealistisk presist i 1m x 1m og 2m x 2m, ettersom det er kjent at det er stor sannsynlighet for at 

skredbane og utløpsområde endres underveis i en jordskredhendelse i større grad enn en del andre 

skredprosesser. Dette for eksempel ved gjenstoppinger og avhopp fra i utgangspunktet tydelige 

skredbaner, og især etter at skredmassene passerer viftenes rotpunkt og terrenget flater ut i en mer eller 

mindre konveks form med ett eller flere nedskårne bekkeløp. 

 

Jordskredhendelsene som er beskrevet og registrert i Nes kommune har i moderne tid for det meste 

blitt utløst av vann på avveie i forbindelse med kraftig nedbør og tette stikkrenner under traktor- og 

skogsbilveger, og kan således hevdes å ligge nærme flytemønster og vanninnhold som er mer typisk 

for flomskred. I tillegg har skredmassene i de beskrevne hendelsene vært nokså tyntflytende og 

slamholdige i utløpsområdene ettersom grovt materiale trolig er avsatt langs skredbanen og ved 

viftenes rotpunkt. Vi har derfor valgt en tilnærming som ligger nær opp til definisjon til et flomskred 

når det gjelder utløpslengder, flytemønster og modelleringer i nedre del av skredbaner og utløpssoner. 

Vi har forsøkt å kalibrere modellen som beskrevet i avsnitt 3.6 og vist i Figur 7. Deretter benyttet vi 

parametersett som våre erfaringer, inkludert kalibreringsforsøkene, tilsier gir resultater som best 

representerer sjeldne skred. I tillegg til noe usikkerhet knyttet til valg av parametere til den dynamiske 

modellen, er det også knyttet stor usikkerhet til utløsningsvolum, grad av medrivning og 

terrengmodellens oppløsning. To masteroppgaver ved UiO (Michalsen 2018 og Carey 2018) har 

forsøkt å utarbeide gunstige parametersett for dynamiske modellberegninger i nettopp Arnegårdslie. 

Vi har delvis tatt denne, og informasjonene i fra NGI-rapport 20130474-02-TN (Jonsson og Gauer) 

med i vurderingsgrunnlaget, og ellers basert dette arbeidet på tidligere erfaringer og valgt å benytte 

parametere for flomskred- og sørpeskredmodellering som angitt i tabellen nedenfor.  

 

Tabell 1: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for jordskred, flomskred og sørpeskred. 

Skredtype Oppløsning i 

terrengmodell 

Friksjonsparameter ξ Friksjonsparameter µ Høyde 

blokk 

Flomskred 2 m og 4m 200 m/s2 0,10 0,5 - 2 m 

Sørpeskred 4 m 3000 m/s2 0,05 0,5 - 2 m 

     

 

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. 
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3.7 Fastsetting av faresoner 

Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede 

sannsynlighet for alle typer skred.  

Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede 

skredutløp, har i stor grad vært 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. 
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4. Delområder 

4.1 Område 1 – Nesbyen vest og Arnegårdslie 

Det 9 km lange kartleggingsområdet (Figur 10) strekker seg langs vestsida av Hallingdalselve fra 

Dokken i nord (Figur 8) via Nesbyen sentrum og dalåpningen til Rukkedalen i vest, sørover til 

Persmoen og Døleplass (Figur 9). Flere oversiktsbilder er presentert i Figur 1-3 i Vedlegg 1A. 

 

 
Figur 8: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nordvest. Nesbyen skimtes i nedre venstre 

bildekant.  

 
Figur 9: Oversiktsbilde over den sørlige delen av kartleggingsområdet med Nesbyen midt i bildet. 

Bilde er tatt mot sør-sørvest. 

Nesbyen 

Nesbyen 
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Figur 10: Oversiktskart over kartleggingsområde 1 – Nesbyen vest og Arnegårdslie.  

4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg langs i nedre del av Arnegårdslie under Lyshøgde (959 moh.) i nord, sørover 

gjennom Nesbyen sentrum og ned mot Haraldset/Bjørnaskar nedenfor Sjåfunatten (1115 moh.). Ved 

Nesbyen drenerer Rukkedøla gjennom den hengende Rukkedalen, og har samløp med Hallingdalselve. 

 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra 2 pkt. LiDAR data 

samlet inn i 2008. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 1B.  

Kartet viser at terrenget er forskjellig henholdsvis nord og sør for Nesbyen. I nord, langs Arnegårdslie 

er terrenghelningen gjennomgående slakere enn på sørsida. Den nordligste halvdelen av Arnegårdslie, 

fra Skjong og nordover er den bratteste delen av Arnegårdslie, og har i hovedsak en terrenghelning 

brattere enn 25 grader. Midtre deler av dalsida mellom kote 300-470 er det områder av ulik utstrekning 

som har en terrenghelning mindre enn 25 grader, typisk 10-20 grader. Dette gjelder også de nedre 

deler av dalsida under kote 200. Det er også tre skrenter eller brattpartier på opp mot 100 meters høyde 

som stryker diagonalt oppover dalsida ovenfor Smedsgården og Skjong. De to øverste skrentene i 

Bjørnaskar 

Sjåfunatten 
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koteintervallet 500-850, og det nedre i intervallet 240-450. Over de øverste skrentene flater terrenget 

ut innover mot Lyshøgde (959 moh.) Sør for Skjong er Arnegårdslie generelt slakere og nærmest uten 

nær-vertikale skrenter, og nedre deler av dalsida under kote 200 har en terrenghelning slakere enn 25 

grader der terrenget flater gradvis ut mot Hallingdalselve. Opp mot kote 550-600 er dalsida i hovedsak 

varierende mellom 20-40 grader. Over kote 550-600 er også dalsida gjennomgående slakere enn 25 

grader opp mot Espesetåsen, mens midtre del mellom kote 200 og 600 i hovedsak varierer mellom 20-

40 grader. 

 

Nesbyen sentrum ligger i et dalmøte mellom Hallingdalen og den hengende Rukkedalen, og dalsida 

mot de 50-100 meter høge skrentene under Djupedokknatten (810 moh.) og Bringenatten i nordvest, er 

i hovedsak slakere enn 25 grader. Unntaket er de øverste 50-100 høydemetrene innunder de nevnte 

skrentene der terrenghelningen stort sett er 30-45 grader. 

 

Storformene langs horisontalplanet i Arnegårdslie er i hovedsak nokså plane, med unntak av to større 

konkave partier, det ene over Smedsgården og det andre lengst nord i kartleggingsområdet ved Søre 

Dokken. I mindre skala er bildet et helt annet. Det er tallrike ravineformer og bekkenedskjæringer med 

betydelig utholdenhet nedover dalsida. Avhengig av hvordan man teller ulike forgreininger, er det et 

minst 80 raviner mellom Nesbyen og den nordlige avgrensningen av kartleggingsområdet ved 

Dokkelve. I de færreste av ravinene er avrenningen helårs, og har nedbørfelt som avgrenser seg til 

selve dalsida opp mot Lyshøgde og Espesetåsen. Ravinene har for det meste aktiv drenering under 

vårløsing og ved kraftige nedbørshendelser sommer og høst. 

 

De større konkave partiene nord i kartleggingsområdet, samt de ravinene som drenerer mot sydspissen 

av Sutøyne har noe større nedbørfelt og har trolig kortere perioder uten drenering enn de øvrige 

ravinene. Ravinene er for det meste noe dypere nord for Sutøyne. Det er et betydelig antall skogsbil- 

og hogstveger i store deler av Arnegårdslie, og disse kan påvirke det naturlige avrenningsmønsteret i 

denne dalsida. I følge historiske ortofoto ser det ut til at hovedvekten av disse ble bygd etter 1962. 

 

Sør for Nesbyen, ovenfor Majormoen-Olsenbråten stryker en massiv, opp mot 200 meter høy skrent i 

koteintervallet 230-600 NNV-SSØ. Nedenfor den høye skrenten er et belte på omlag 50 høydemeter 

der terrenghelningen er 25-40 grader, før terrenget flater ut under 25 grader mot elvesletta i dalbunnen. 

Ovenfor den høye skrenten er det en bred dalskulder med en langsgående forsenkning der 

Leirbrøtebekken drenerer i nord-nordvest mot Rukkedøla. Terrengets fallinje dreier oppover mot 

sørvest ovenfor skrenten, i retning det slake fjellandskapet med flere tjern og myrpartier opp mot 

Høgelinatten (1125 moh.). 

 

Vi oppdaget under befaring en eldre omlegging av Leirbrøtbekken i dalsida over hoppbakken fra 

opprinnelig nordlig og over til vestlig retning. Ved det kritiske punktet er overhøyden mot det gamle 

bekkeløpet ned mot 30 cm, så en reaktivering av bekkeløpet tilbake i det gamle løpet mot nord ved 

flom er sannsynlig og vil ha betydning for områder nedstrøms. Erosjonsskader i nedstrøms kulverter 

og flomløp langs veggrøfter indikerer at dette har skjedd i nyere tid. Langs det opprinnelige 

bekkeløpet øst for hoppbakken (Storetoppen) drenerer bekken gjennom en bratt ravine der utløsning 

av jord- og flomskred er mulig. Langs det omlagte bekkeløpet ned mot Rukkedøla er det ingen 

kvernhus eller møllebygninger, så omleggingen av Leirbrøtbekken kan tenkes motivert av 

flomdemping eller for å forhindre flomskred langs bekkeløpet (noe navnet indikerer). 

 

Arnegårdslie er for det meste dekket av granskog av ulik alder med unntak av innmark og bebyggelse i 

de nedre deler av dalsida der terrenget flater ut mot Hallingdalselve. Det er også flere hogstfelt av ulik 

alder og størrelse i Arnegårdslie, ifølge ortofoto for det meste avvirket før 2006. Nedstrøms de på den 

tiden ferske hogstfeltene var skog skadd og tatt av jordskred langs raviner. Videre viser ortofoto fra 
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1962 at det var en del større hogstfelt også da, og en tendens til dagens hogstfelt ligger høyere opp i 

dalsida enn på 60-tallet. Jordskredhendelsene på 2000-tallet kommer tydelig fram i ortofotogrunnlaget. 

I tillegg er det sør for Nesbyen ett, kanskje to jordskred øst for hoppbakken (Storetoppen) i perioden 

1962-1972. Det ikke skog i den massive skrenten og i den grove steinura nedenfor, mens skogen står 

for det meste tett nedenfor steinura og ned mot innmarka der terrenget flater ut mot elvesletta.  

 

Berggrunnen er i dette området kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (Figur 2). Den 

består i hovedsak migmatitt, gneis og kvartsitt. Løsmassedekket er kartlagt i målestokk 1:100.000 

(Figur 3) og 1:250.000. Kartet viser at de aktuelle dalsidene er dekket av mektig morenemateriale og 

stedvis er det fjell i dagen og skrenter med skredmateriale nedenfor. I dalbunnen dominerer fluviale og 

glasifluviale avsetninger. Marin grense strekker seg opp til sørenden av Rudsøyne like nord for 

Nesbyen. 

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

I området Arnegårdslie og Nesbyen er det gjennomført flere skredfarevurderinger og avhandlinger 

som alle fremhever jord- og flomskred som en høyst aktuell problemstilling i Arnegårdslie. Ikke alle 

rapporter har direkte relevans for skredanalysene, og er listet opp for å få en mest mulig komplett 

oversikt over alt skredrelevant grunnlagsdokumentasjon fra dette området. Her nevnes de kort: 

• NVE har publisert en rapport (Bargel og Lund, 2016) som beskriver skredhistorikken generelt 

i Arnegårdslie og deler av Eidal, og årsaksanalyserer skredhendlesene i denne dalsida i 2007, 

2011 og 2013. Rapporten er basert på Lunds masteroppgave to år tidligere (Lund, 2014). 

Menneskelige inngrep i terrenget som skogsbilveger med feildimensjonerte stikkrenner, 

kombinert med store nedbørsmengder er hovedårsaken til akkurat disse skredhendelsene. 

Kartleggingen langs skogsbilvegene avdekket flere titalls kritiske punkter for avrenning og 

overvannshåndtering. Noen av disse punktene ble detaljkartlagt og utbedret i perioden 2007-

2014. Skredene i Arnegårdslie beskrives utløst som jordskred som kort tid etter 

utløsningstidspunktet ble kanalisert langs eksisterende raviner og fikk flytemønster som 

flomskred med relativt lange rekkevidde grunnet høyt vanninnhold. Viftevolumene er langt 

mindre enn det eroderte volumet i ravinene, noe som indikerer fluvial erosjon langs 

Hallingdalselva, og at skredene har nådd elva og skredmasser blitt transportert vekk fra denne 

delen av dalføret. Målt døgnnedbør i forkant av skredhendelsene er 28 mm (2013), 33 mm 

(2011) og 53 mm (2007). Det nevnes en viss sannsynlighet for dambrudd i Rukkedøla i 

retning Nesbyen som sekundæreffekt av jordskred som treffer elveløpet. Rapporten har 

vedlagte kart som identifiserer mer enn 80 raviner som de mest sannsynlige fremtidige 

skredbaner. Akuttiltaket var bl.a. åpning av stikkrenner. Rapporten indikerer 

utløsningsområder, utløsningsårsak, avrenning, utløpslengder, skredavsetninger, fluvial 

erosjon av vifteavsetninger, kumulative kornfordelingskurver, tidligere hendelser, klimadata 

m.m. 

• Teknisk notat 20071551, Jordskred ved Lysverksboligene (NGI, 2007a). Beskriver 

skredhendelsen ved Lysverksboligene i 2007. Notatet gir en indikasjon på volum, 

utløpslengde, sedimentsammensetning, og utløsende årsak. 

• Teknisk notat 20071551, Jordskred ved Smedsgården pensjonat (NGI, 2007b). Beskriver 

skredhendelsen ved Smedsgården pensjonat i 2007. Notatet gir en indikasjon på, volum, 

utløpslengde, sedimentsammensetning, og utløsende årsak. 

• Teknisk notat 20110524-00-1-TN, Nesbyen, Nes kommune –akuttbefaring 11. juni 2011 

(NGI, 2011). Beskriver skredhendelsen ved Alfarvegen 247. Notatet gir en indikasjon på 

volum, utløpslengde, sedimentsammensetning, og utløsende årsak. 

• Teknisk notat 20130474-01-TN, Nesbyen, Arnegårdslie, Vurdering av akutt fare for flomskred 

(NGI, 2013a). Beskriver hendelsen ved Lysverksboligene i 2013. 2 utløsningsområder med 
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utløsningsvolum på 200 og 300 m3 på nedsiden av skogsbilveg. Notatet gir en indikasjon på 

volum, utløpslengde, kornfordeling, og utløsende årsak. 

• Notat, Jordskred 21.5.2103 mot Arnegårslie - Beskrivelse av krisetiltak for å redusere faren 

for nye skred mot Lysverksboligene og Alfarvegen 247 langs en vegstrekning på 1300m i 

dalsida (NVE, 2013a). Vann på avveie utpekt som hovedårsak til alle jordskred i Arnegårdslie 

siden 2007. Utglidninger fra ustabile vegskjæringer tettet grøfter og stikkrenner. Akutt 

utbedring av 16 kritiske punkter langs skogsbilveg er beskrevet. Notatet gir en indikasjon på 

utløsende årsak. 

• 27-28.05.2013 – Skred i Arnegårdslie Nesbyen. NVE Befaringsrapport 27-28.05.2013. 

Gjennomgang av skredhendelsene 2007-2013. Utløsingsårsak ved samtlige hendelser er vann 

på avveie pga. tette stikkrenner og veggrøfter. Avgjørende med tiltak som sikrer god 

avrenning ved krysning av skogsbilvegene, ettersom terrenget er bratt med opp mot 10 meter 

tykt løsmassedekke. Faresonekart iht. TEK10 for Arnegårdslie presenteres (NVE, 2013b). 

Notatet underbygger observasjoner gjort under befaring. 

• Teknisk notat 20120474-02_TN, Prosjekteringsnotat for sikringstiltak Arnegårdslie, Nes 

Kommune. Oktober 2013 (NGI, 2013b). To hovedtema: 

o Beskrivelser av dimensjonering av sikringstiltakene ved Lysverksboligene. 

Geotekniske data viser kornfordelingsanalyser fra to prøver at løsmassene 

kategoriseres som runda og kantet «Grusig sand og finstoff (12-15%)». RAMMS er 

benyttet som beregningsmodell, og det er illustrert ett langstrakt utløsningsområde 

langs med dalsida omtrent ved kote 600, der de flere utløsningsområder er observert i 

denne delen av Arnegårdslie. Det påpekes ar RAMMS aldri gir eksakt resultat. 

Benyttede parametere μ = 0,07, friksjonsparameter ξ = 250 m/s² og bruddhøyde 1,5 m. 

Illustrerte modellerte flytehøyder ved Lysverksboligene var omtrent 2 m. 

o Prosjekteringskapittelet viser detaljert oppbygning og plassering av 5 voller og en 

kanal. 

Notatet underbygger at valgt modelleringstilnærming og parameteroppsett i denne studien kan 

være fornuftig. 

• NVE tiltaksplan, Skredvoll til sikring mot jordskred i Arnegårdslie. Saksnr. 201303628. Det 

beskrives en plan for bygging av sikringstiltak. (NVE, 2013c). 

• NVE ,10907B. Skredvoll til sikring mot jordskred i Arnegårdslie, Nes kommune i Buskerud. 

Godkjenning av plan med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. November 2013. Her 

nevnes at ytterligere 2 jordskred har rammet Lysverksboligene i moderne tid i tillegg til de 

dokumenterte hendelsene i 2007 og 2013. Dette var i 1982 og 1996 (NVE, 2013d). Notatet gir 

opplysninger om flere jordskredhendelser ved Lysverksboligene, enn det som er registrert i 

skreddatabasen. Opplysningene indikerer at jordskred har skjedd i dette området flere ganger 

de siste tiårene. 

• Tre mastergradsprosjekter ved UiO har inneholder casestudier fra skredbaner i Arnegårdslie. 

Disse prosjektene gir indikasjoner om parameteroppsett i dette området:  

o Bakken, 2017. Validering av aktsomhetssoner for jord- og flomskred 

o Michalsen, 2018. Rekonstruksjon av flomskredhendelser med RAMMS og DAN3D 

med vekt på dtm-oppløsning. Lysverksboligene. 

o Carey, 2018. Rekonstruksjon av flomskredhendelser med vekt på parameteroppsett i 

DAN3D og GeoClaw. 

• Ett bachelorprosjekt ved HISF (Johansen og Delbeck 2016). Oppgaven undersøker utløsende 

årsaker og utløpsdistanser for flomskred i Arnegeårdslia. 

• Asplan Viak utførte en skredfarevurdering for en planlagt barnehage på GBnr. 53/68 og et 

høydebasseng på GBnr. 53/55 i Nesbyen. Det ble tegnet en mindre 1/5000-faresone ved 

planlagt barnehage, og ingen faresone for 1/1000 ved høydebassenget. Rapporten gir en god 

indikasjon på faresoneutstrekning i Nesbyen, basert bl.a. på numeriske modeller. 
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• SWECO gjennomførte i 2016 en større skredfarevurdering i Nesbyen øst, utenfor 

kartleggingsområdene. Rapporten nevner ikke en tidligere utført skredfarevurdering ved 

Skriubråten/Ellingsbråten, og det er ikke tegnet inn noen faresone her. 

• SWECO gjennomførte i 2016 en skredfarevurdering for brannstasjonen på GBnr. 53/8 og 

75/6. Årlig sannsynlighet for skred mot brannstasjonen ble vurdert til <1/5000. Rapporten gir 

en kvalitativ indikasjon på faresoneutstrekning i Nesbyen. 

 

Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og 

for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018). 

4.1.3 Skredhistorikk 

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2018) viser flere skredhendelser ved kartleggingsområdet, og 

ingen relevante hendelser rett utenfor. Skredhistorikk kan gi en indikasjon på returperioder, aktuelle 

skredtyper, løsneområder, skredbaner, utløpslengder og skredintensitet. Her er beskrivelsene for de 

mest relevante hendelsene (sitat fra NVE Atlas): 

• Nes. Nesbyen. Smedsgården. Natt til 9. juli 2007 gjekk eit stort jordskred ved Smedsgården 

pensjonat i Hallingdal, ca. 5 km nord for Nesbyen. Skred kom kloss inntil pensjonatet og tre 

bustadhus, noko på sørsida av staden. Mange personar vart evakuerte. Dette kom etter 

uvanleg stor nedbør. Skredet var 2-300 m langt og 40 m breitt, og kom frå toppen av den 

bratte fjellsida over staden, med jord, stein, trestammar nesten heilt ned til riksvegen. Dette 

var ein uvanleg skredplass. Ein time seinare gjekk eit jordskred ved eit bustadområde på 

Alfarvegen. Sjå 2007, 2011, idnr. 06079, idnr. 06171. (Løsneområde – I en ravine med flere 

kryssende hogstveger inntil en hogstveg) 

• Nes. Nesbyen. Natt til 9. juli 2007 gjekk eit jordskred nord for Nesbyen sentrum. Ein time etter 

at skredet ved Smedsgården hadde gått, kom eit jordskred ved eit bustadområde på Alfarvegen 

ved dei skalla "Lyseverkbustadane", vel fire kilometer lenger sør. Dette skredet følgde eit 

bekkefar og gjekk over ein skogsveg og kom ned mot bustadfeltet m.a. Alfarvegen nr. 293. Åtte 

personar vart evakuerte. Dette kom etter uvanleg stor nedbør. Det vart seinare bygd ein 

vernevoll her. Sjå elles 2007, 2011, idnr. 06079, 06126. (To skredløp: Løsneområde S – inntil 

en skogsbilveg. Løsneområde N – Ca. 100 m nedstrøms en hogstveg i et yngre plantefelt, på 

rygg mellom raviner.) 

• Nes. Nesbyen. Den 10. juni 2011 kom eit jord- og leirskred mot eit lite bustadfelt noko nord 

for Nesbyen sentrum, m.a. Alfarvegen nr. 247. Det losna høgt oppe i lia  og gjekk ned mellom 

husa, og ein bustad fekk store skadar. Ei garasje vart øydelagt, og det vart mindre skadar på 

fleire hus. Folka i området vart evakuerte. Skredet kom etter stor nedbør forut. Det gjekk eit 

liknande skred i 2007 nokre hundre meter lenger nord, ved dei såkalla "Lysverkbustadene" 

som vart råka den gongen. Det vart laga ein vernevoll etter denne hendinga. Sjå 2007, idnr. 

06126 og 06171. (Løsneområde – inntil en hogstveg i et yngre plantefelt) 

• Nes. Nesbyen. I alt 21 personar vart evakuerte frå ni hus då det gikk eit leirskred i området 

ved Arnegårdslie om lag kl. 02.50 natt til torsdag 23. mai 2013. Ingen menneske kom til skade. 

Jordraset gikk i Alfarvegen, ein parallellveg til riksveg 7 gjennom Nesbyen. Skredet gjorde 

skade på hus, hagar, tok ei campingvogn. Det var også skred i dette området i 2007 og 2011. 

Etter den tid vart det bygd ein skredvoll oppe i lia ovanfor, men dette siste skredet kom delvis 

sør for skredvollen. (Løsneområde – inntil en skogsbilveg i et yngre plantefelt) 

• Løsmasseskred på Fv. 214 mellom hoppbakken og Rukkedøla. Trolig en mindre utglidning i 

vegskjæringa. Juni 2011. 
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Informanter bosatt i området og historiske ortofoto indikerer flere skredhendelser. Hendelsene er listet 

opp for å supplere registrerte hendelser og gir supplerende opplysninger om mulige løsneområder, 

utløpslengder og gjentaksintervall: 

• Ved Sjong Campingsenter, samtidig med Smedsgårdenskredet i 2007 gikk et jordskred der de 

finere skredmassene nådde garden Øvre Sjong, og fortsatte videre ned til campingen hvor det 

ble avsatt betydelige mengder tyntflytende skredmasser på om lag 2/3 av campingplassen. 

Dette indikerer at de finere skredmassene kan forsere med et begrenset skadepotensiale et godt 

stykke forbi området der de nedre grovkornede skredmasser avsettes. Sutøya feriepark fikk lite 

eller ingen skredmasser innenfor sitt areal. Samtidig gikk det også et jordskred over garden 

Sjong med utløsningsområde inntil en hogstveg i et yngre plantefelt. Dette stoppet et godt 

stykke over gårdsbebyggelsen. 

• Tidlig på 1980-tallet gikk muligens et flomskred, eller masseførende flom med gjenstopping 

av bekkeløpet ved Dokken bru, nær forsamlingshuset nord i kartleggingsområdet. 

• I flyfotogrunnlag fra 1962 og 1972 kan det ha det gått ett, muligens to jordskred øst for 

Storetoppen (hoppbakken). 

• Ortofoto fra 1972 og 1991 indikerer et løsneområde for jordskred i en ravineside oppstrøms 

Lysverksboligen. Dette kan ha vært jordskredet som gikk i 1982. Skredet som nådde 

Lysverksboligene i 2007 startet på omtrent samme sted og fortsatte trolig i samme ravine.  

4.1.4  Eksisterende skredsikringstiltak 

Følgende skredsikringstiltak er registrert i kartleggingsområdet: 

• Lysverksboligene 2014. Tiltaksnummer 10907: 

o Voll 471 m lengde 

o Voll 99 m lengde  

o Det er en voll 70-80 m vest for den største vollen 

• Skogly, like sør for Lysverksboligene 2012. Skredvoll og delvis omlegging av bekkeløp. 

Tiltaksnummer 10541. 

•  Alfarvegen 247, et massebasseng og nytt definert elveløp 2012. Tiltaksnummer 10718. 

I tillegg observerte vi en 1-1,5m høy voll ved Smedsgården. Vi har ikke fått verifisert funksjonen til 

denne, men antar den er tiltenkt å lede flomvann og eventuelt mindre massestrømmer sør for 

bebyggelsen. 

4.1.5 Modeller og oppsett 

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og 

befaringsobservasjoner tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette tilfellet er snøskred den 

skredtypen som har minst betydning for faresonene. Modellering er derfor utført for jordskred, 

flomskred, sørpeskred og steinsprang. 

 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av vannbaserte skredtyper som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Det er benyttet løsneområder fra de kjente jordskredhendelsene på 2000-tallet over 

Smedsgården, Lysverksboligene og Allfarvegen 247. I tillegg, for å få en god indikasjon på 

flytebevegelsen langs de mange titalls ravinene, er det også benyttet langsgående løsneområder langs 

dalsida. Denne tilnærmingen er også benyttet i de deler av dalsida som ikke har spesifikke landformer 

knyttet til skredhendelser, der terrenghelningen er tilstrekkelig bratt for løsmasseutglidninger, og det 

til en viss grad er hogstveger og skogsbilveger som skjærer gjennom løsmasseskråningene.  

 

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45 grader. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 
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4.1.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i 

Figur 11, samt mer detaljert i vedlegg 1E.  

 

Dimensjonerende skredtype nord for Nesbyen er jordskred. Sør for Nesbyen er steinsprang og stedvis 

jordskred og flomskred dimensjonerende skredtyper. Det er faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er ca. 55 boligbygg 

eller fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års skred, og to bygg innenfor faresonen med årlig 

sannsynlighet 1/100. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i 

avsnittene nedenfor. 

 

 
Figur 11: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 1, Nesbyen vest og Arnegårdslie. 

4.1.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er flere store kildeområder for steinsprang i kartleggingsområdet, spesielt i den massive skrenten 

sør for Nesbyen sentrum mellom Majormoen og Bjørnaskard, og til en viss grad i skrentene lengst 

nord i kartleggingsområdet nord for Smedsgården ligger det skrenter relativt nær kartleggingsområdet. 

Utfall av steinblokker fra de bratte og oppsprukne skrentene sør for Nesbyen vurderes som sannsynlig 

med få års gjentaksintervall. Vi fant ferske skredblokker på opp mot 1 m3 i den grove steinsprangura 

under skrenten. Utfall av steinblokker fra skrentene ved Smedsgården ventes å skje med flere tiårs 

mellomrom. Utfall fra mindre skrenter i andre deler av området er også mulig, men med større 

gjentaksintervall.  

 

Det er ingen historikk for steinsprang innenfor kartleggingsområdet i skreddatabasen, og vi lyktes ikke 

å få opplysninger om steinsprang fra informanter vi møtte under befaringen. I alle de større skrentene 
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er det mer eller mindre avløste blokker med størrelse på flere kubikkmeter, som kan gi nye utfall. De 

aller fleste blokkene ventes likevel å stoppe i ura eller i slakere, skogdekket terreng mellom ura og 

bebyggelse, selv om det betyr godt innenfor grensene av kartleggingsområdet. Steinsprang er med 

andre ord en aktuell problemstilling i store deler av de sørlige deler av dette kartleggingsområdet. 

De fleste andre steder er imidlertid andre skredtyper med lenger utløp, vanligvis jordskred, også 

aktuelle. Dette gjør at steinsprang i hovedsak vurderes å være dimensjonerende for faresonene 

nedenfor den store skrenten sør for Nesbyen i tillegg til to mindre lokalskrenter ved stamvegen (Figur 

11). Det kan ikke helt utelukkes at store steinprangblokker i årenes løp har fortsatt et stykke ut på 

elvesletta, for så å ha blitt overlagret av flomavsetninger etter siste istid. Dette bidrar til usikkerhet om 

hva som er de lengstrekkende steinsprangblokkene. Modellresultatene indikerer noe lengre utløp enn 

de synlige avsetningene. 

4.1.6.2 Snøskred 

Snøskred vurderes å være den minst aktuelle problemstillingen i dette kartleggingsområdet, til tross 

for at terrenget i store deler av dalsida har større flater med gunstig terrenghelning og en 

helningsvinkel som er gunstig for utløsning av store skred. Det er ikke historikk for store snøskred ned 

mot bebyggelsen, og det er stort sett velutviklet skog som fører til svært lav utløsningssannsynlighet 

for snøskred.  

4.1.6.3 Sørpeskred 

Sørpeskred er ikke kjent akkurat i dette området, men i Hallingdal er det en relevant problemstilling. 

En årsak til dette kan være begrensede nedbørfelt og få opplagte utløsningsområder for sørpeskred 

oppstrøms dette kartleggingsområdet. Vi mener det eksisterer en viss sannsynlighet for sørpeskred 

langs 3-5 bekker som drenerer de noe større nedbørfeltene med mulig utløsningsområder ved 

myrområder øverst i dalsida. Da først og fremst Leirbrøtebekken og bekkene som drenerer mot Søre 

Dokken og Sutøyne/Rudsøyne. Utløsningsområdene er relativt begrensede med små nedbørfelt 

oppstrøms, som oftest med noe høy vegetasjon i løsneområdene og ingen sørpeskredhistorikk, slik at 

sannsynligheten vurderes som lav men ikke fraværende. Sørpeskredsimuleringene Vedlegg 1 D viser 

at potensielle sørpeskred vil ha begrenset utstrekning langs to av bekkene, mens bekkene som drenerer 

ned til Søre Dokken og Smedsgården kan ha en teoretisk utløpslengde inn i kartleggingsområdet. Her 

mener vi heller at flomskred i hovedsak er mer aktuelt. Når det gjelder Leirbrøtebekken mener vi 

sannsynligheten for flomskred og sørpeskred er nokså lik for de virkelig sjeldne skredhendelsene. Om 

skred løses ut langs Leirbrøtebekken, er det mest sannsynlig at sørpeskred har lengst utløp grunnet 

lavere internfriksjon. 

4.1.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i dalsider dekket av morene og med helning over 25 - 30 

grader. I den aktuelle dalsida ser vi mange raviner i det mektige løsmassedekket. I Arnegårdslie nord 

for Nesbyen er det godt dokumentert jordskredhistorikk (Avsnitt 4.1.2), og her er mange tydelige spor 

etter utglidninger, bratte raviner uten helårsavrenning og vifteformede avsetninger, hovedsakelig etter 

kanaliserte jordskred og flomskred. Se registreringskart (Vedlegg 1C) for tallrike ravineformer. Den 

reelle foten til de overlappende vifteavsetningene kan dessuten antas å ligge lenger ut i dalbunnen enn 

viftenes synlige fot, ettersom dalbunnen trolig består av flere titalls meter med elveavsetninger delvis 

avsatt over skredmaterialene. Vi kan også anta at en del av skredmassene på viftene er erodert under 

flomhendelser eller har nådd fram til elveløpet og blitt transportert nedover vassdraget. 

Utløsningsårsakene i nyere tids hendelser er langt på veg knyttet til endrede avrenningsforhold som 

følge av veger bygd i hovedsak etter 1960 i potensielle utløsningsområder. At døgnnedbøren ved to av 

de dokumenterte hendelsene (Bargel og Lund, 2016) var mindre enn 8% av årsnedbøren som 

gjeldende forskning framhever som en kritisk terskelverdi (Avsnitt 2.3.1) for utløsing av 
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løsmasseskred, kan til en viss grad underbygge at terrenginngrep i potensielle utløsningsområder øker 

utløsningssannsynligheten for løsmasseskred. Det kan fra ortofoto også se ut til at det er en viss 

samvariasjon mellom ferske hogstflater og nedstrøms utløsningsområder etter år 2000. 

Sammenhengen er ikke sikker. 

 

Sør for Nesbyen, nord for den store skrenten er det også uregistrert skredhistorikk som kan ses i 

flyfoto fra 1972, samt spor etter utglidninger, raviner og vifteformer. Dette gjelder også til en viss grad 

nedenfor Bjørnaskard helt sør i kartleggingsområdet. Betydelige mengder rundet/kantrundet 

blokkmateriale øst for Olsenbråten i et område som i hovedsak ellers er preget av store 

steinsprangblokker, en relativt bratt ravine og en vifteformet avsetning ved elvesletta indikerer 

jordskred eller flomskred som aktuelle skredtyper her. Videre øst for Olsenbråten indikerer en bratt 

løsmasseskråning med flere ravineformer uten helårsdrenering nedenfor, at jordskred og utglidninger 

er en aktuell skredtype lengst sør i området. 

 

Totalvurderingen tilsier at sannsynligheten for kanaliserte jordskred i løsmasseskråningene i dette 

kartleggingsområdet er høy, spesielt langs de mange ravinene i Arnegårdslie. Jordskred som gikk nord 

for Lysverksboligene har startet på en rygg og indikerer dermed naturlig utløsning av jordskred også 

utløses på rygger. Skogsbil- og hogstveger øker generelt muligheten for at avrenningen foregår utenfor 

naturlige dreneringsveger. Dette øker på et generelt grunnlag sannsynligheten for utløsning av skred, 

og spesielt ved ekstermnedbørs- og avsmeltningshendelser. Dette fordi det er ikke mulig å analysere 

hvor neste stikkrenne eller grøft tettes av mindre utglidninger, vegetasjon eller menneskelig aktivitet 

som tømmervelter og hogstavfall. Om en oppnår full oversikt og får overvåket, erosjons- og 

flomvegssikret alt av stikkrenner og kulverter i en utsatt dalside, vil en kanskje kunne ta høyde for 

dette ved vurderinger av hendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, men trolig ikke på 1/1000 og 

1/5000. Ved sjeldnere og større hendelser vil en tilnærming etter hydrologiske 

flomvurderingsprinsipper i bratte vassdrag være nyttig. Slike flytberegninger gjøres i sin enkleste form 

ved MDF- og SDF-analyser i GIS der stikkrenner og kulverter framstilles som blokkerte, og gir en 

indikasjon på vannføring ved tette kulverter og stikkrenner. Slike analyser kan ha en nytteverdi ved 

vurdering av sjeldne jord- og flomskred i skråninger med infrastruktur der vann kan komme på avveie 

og øke sannsynligheten for skredutløsning. 

 

Steinsprang som treffer vannmettet løsmassedekke kan også være en mulig utløsningsårsak, spesielt 

under det høye skrentene nord i kartleggingsområdet og til dels under skrenten sør for Nesbyen. Det 

kan også være aktuelt med flomskred i enkelte bekker. Dette gjelder noen av bekkene med litt større 

nedbørfelt der også sørpeskred til dels er aktuelt. Dette gjelder i første rekke Leirbrøtebekken og 

bekken som drenerer mot Søre Dokken, og til dels tre nedbørfelt på om lag 1 km2 som drenerer mot 

Sutøyne. Især de to førstnevnte drenerer nedbørfelt av en viss størrelse gjennom ravinert terreng med 

løsmassedekke med noe større bekker enn bekkene i de øvrige ravinene i området. Leirbrøtebekken 

har, foruten et navn som indikerer tidligere flomskred, minst to potensielle bifurkasjonspunkt. Det ene 

kan gi betydelig større nedbørfelt og økt vannføring ned Bjørnaskard, mens det andre kan gi økt 

vannføring like øst for hoppbakken.  

 

Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 1D. Resultatene viser tydelig at løsmasseskred 

kan nå inn i kartleggingsområdet, og at denne skredtypen for en stor del er dimensjonerende for 

faresonene. Den betydelige usikkerheten i modelleringsresultatene viste, som nevnt i avsnitt 3.6.3, at 

disse var best egnet til å vurdere flytebevegelse og i noe mindre grad utløpslengder. 

4.1.6.5 Forutsetninger for faresonene 
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Skogen som dekker store deler av dalsiden i Arnegårdslie, først og fremst mellom 400 og 600 moh., 

forebygger snøskredutløsning i mange bratte terrengpartier som ellers ville ha vært reelle 

løsneområder. Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på mindre utglidninger, samt mindre 

steinsprangblokker, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng 

brattere enn 25 - 30 grader hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til at 

snøskred også bli en aktuell skredtype. Dette vil gi økning i samlet sannsynlighet for skred og vil 

derfor gi større faresoner (Vedlegg 1E).  

 

Under den høge skrenten sør for Nesbyen har skogen ingen avgjørende betydning for 

steinsprangutbredelsen, ettersom steinsprangblokker av den størrelsen som vi kunne observere i 

steinsprangura, og fra så høye skrenter ikke bremses i nevneverdig grad av skog. Derfor er det mindre 

skogarealer med betydning for skredfarenivået i denne sørlige delen av kartleggingsområdet.  

Skogen som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 1F. 

NGI (2013) har utarbeidet en veileder med anbefalinger til håndtering av skredfare i områder med 

skog og hogstfelt. Skogsveger bør reguleres og utformes som beskrevet av Fergus m.fl. (2011).    

4.1.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp 

steinsprang, eller sedimentasjonsbasseng og ledevoller for å lede skredmasser rundt eller forbi området 

som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg 

gjennomføre, men ville trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, 

bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.2 Område 2 – Bø-Desarud 

Det ca. 8 km lange kartleggingsområdet strekker seg sørover langs østsida av Brommafjorden omtrent 

fra brua ved Liodden via Desarud og Bromma, og opp til Tørrisplassen og Juvhaug. Nordenden av 

kartleggingsområdet ligger 5 km sør for Nesbyen sentrum (Figur 12 og Figur 13). Figur 1, 2, 5 og 6 i 

Vedlegg 2A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området. 

 

 

 
Figur 12: Oversiktsbilde over store deler av området bildet er tatt sør i kartleggingsområdet i retning 

nord.  
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Figur 13: Oversiktskart over kartleggingsområde 2 – Bø-Desarud.  

 

4.2.1 Topografi og grunnforhold 

Dalsida langs dette kartleggingsområdet er kompleks og sammensatt. Den ligger i dalsiden mellom 

Brommafjorden og en dalskulder mellom kote 600-1000. Terrenget videre vestover blir i hovedsak 

slakere, men stiger slakt med varierende terrenghelning videre opp mot kote 1100-1200 mellom 

Høgelinatten i nord og Fetjafjellet i sør. 

 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra 2pkt LiDAR data 

samlet i 2008. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 2B. 

Ovenfor dalskulderen er det langsgående forsenkninger som i varierende grad leder avrenning og 

konsentrerer denne mot tverrgående hengende daler, gjel og botner som bryter gjennom dalskulderen 

ved flere plasser og gir dalsida stedvis noe slakere terrenghelning mot vifteavsetninger på elvesletta 

ved Brommafjorden. Eksempler er Påverud/Vardan, Skåterud, Kleven/Melum, Sanden og 

Abaksmyran/Bromma. De største vassdragene er Abaksbekken/Børdalsbekken/Åltonbekken som 
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munner ut ved Bromma, og klart størst er Sandåne som munner ut ved Sanden. Skriubekken som 

drenerer mot Roe er relativt liten (men navnet antyder at den er relevant for oppdraget). Avrenningen 

ellers i denna dalsida har begrensede nedbørfelt i selve dalsida eller fra myrdrag på dalskulderen, og 

følger raviner og forsenkinger. Mellom disse lavbrekkene er det oppstikkende knauser og skrenter av 

ulik størrelse i ulik lengde fra dalbunnen. Dette er mest fremtredende nord for Sanden der store deler 

av terrenget brattere enn 30 grader, med ganske tydelig kurvatur langs horisontalplanet og med relativt 

høge nær-vertikale skrenter med varierende grad av oppsprekking som ligger tett på 

kartleggingsområdet. Sør for Sanden er de største skrentene lenger unna kartleggingsområdet, og de 

øvrige skrentene er lavere og færre og lenger ned i dalsida, samtidig som den generelle 

terrenghelningen i dalsidene avtar sørover. Dalsidene er stort sett jevnere og med slakere 

horisontalkurvatur i denne delen av kartleggingsområdet. 

 

Dalsidene over kartleggingsområdene nord for Sanden har for det meste blandingsskog av furu, gran 

og noe lauvskog, samt noen granplantefelt. Furu dominerer på konvekse terrengpartier med tynt 

jordsmonn og tørrere grunnforhold, mens gran og lauvskog dominerer i konkave terrengformer der 

tilsiget er bedre og jordsmonnet dypere. Sør for Sanden dominerer store arealer med velutviklet 

granskog i ulike generasjoner, og noen spredte områder med flatehogst. Ortofoto indikerer at det en 

god del av dette er avvirket før 2006, og noe etter. Videre viser ortofoto fra 1962 at det var en del 

større hogstfelt også da, og at det ikke er betydelig forskjell i skogbestandene i forhold til dagens. 

Noen hogstfelt har grodd til, mens andre har kommet til i seinere år. Det er enkelte åpenbare 

skredskader i skogen som kan observeres i ortofoto eller langs befaringsruta. En del skrenter og 

steinsprangurer har heller ingen vegetasjon der ura er grov og med stort porevolum. Ofte er det skog 

mellom steinsprangura og skrenten. 

 

Berggrunnen er i dette området kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (Figur 2). Den 

består i hovedsak migmatitt, gneis og kvartsitt. Løsmassedekket er kartlagt i målestokk 1:100.000 

(Figur 3) og 1:250.000. Kartet viser at de aktuelle dalsidene er dekket av mektig morenemateriale og 

stedvis er det fjell i dagen og skredmateriale nedenfor. Bart fjell og skredmateriale er mer utbredt i 

nedre halvdel av dalsida nord for Sanden, mens sammenhengende morenedekke dominerer 

kartleggingsområdet sør for Sanden. I dalbunnen dominerer fluviale avsetninger og noe glasifluviale 

avsetninger. Marin grense strekker seg langs hele nedre avgrensning av kartleggingsområdet. 

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Vi har ikke mottatt eller kommet over skredfarevurderinger i dette kartleggingsområdet. 

Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og 

for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018). 

4.2.3 Skredhistorikk 

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2018) viser kun en hendelse innenfor kartleggingsområdet, og 

tre hendelser 400 m nord for kartleggingsområdet. Historikken kan gi en indikasjon på returperioder, 

aktuelle skredtyper, løsneområder, skredbaner, utløpslengder og skredintensitet. Her er beskrivelsene 

fra skreddatabasen gjengitt: 

 

• Steinskred, Sanden, i 1997 

Nes. Tett sør for Nesbyen, ved garden Sanden, gjekk eit stort steinskred som tok vegen på ei 

lang strekning. Vegen vart stengd 2-3 veker etterpå. Kartreferansen er omtrentleg.» Etter 

opplysninger fra informanter kunne skredvolumet ha vært opp mot ca. 40 000 m3. 

• Steinsprang, Sanden, mars 2007. Ingen informasjon annet enn <100m3. Årstid indikerer 

frostsprengning som årsak. 
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• 3 Steinsprang <100 m3, Beia/Liodden nord for kartleggingsområdet, i 2005, 2009 og 2014. 

Det fins kun beskrivelse av hendelsen i 2014: «Skredbeskrivelse: Stein på rv. 7 løsnet fra 

fjell/dalside 50-200m over veg. anslått skredvolum. 

 

Etter opplysninger fra informanter bosatt i området samt observasjoner i kart og flyfoto, nevnes flere 

uregistrerte skredhendelser: 

- Ved Teigen gikk det tidlig på 1980-tallet et flomskred ved Teigen som traff fylkesvegen. Det 

var store nedbørmengder og flom på det tidspunktet. 

- I 1988 gikk det leirholdig løsmasseskred med ei stor blokk som måtte sprenges ved det mindre 

byggefeltet ved Nordhagen. 

- For noen år sida, ifølge ortofoto fra 2007 var det flere mindre løsmasseutglidninger i nærheten 

av Isakbråten. Dette er også nevnt av en informant. 

- Før 2006 ser det på ortofoto ut til at det har vært en utglidning på 10-20 m i en hogstveg ca. 

600 m VSV for driftsbygningen på Ålton. 

- Før 2006 ser det ut til å ha vært en mindre utglidning nedenfor en skogsveg ca. 500 m SV for 

Tørrisplassen. Observert også under befaringen. 

- I 1850 skal det ha blitt utløst steinsprang med store blokker i en av de to skrentene i dalsida 

over Søre Melum. Blokkene stoppet et godt stykke over gårdsbebyggelsen. 

- Påska 2018 var det en liten utglidning på 2-3 m3 ved Hallingdalsvegen 4645. 

- For få år sida kom en stein på 0,25-0,5 m3 rullende ca. 50 m nedover lia ved Hallingdalsvegen 

4649. 

 

4.2.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Innenfor kartleggingsområdet er det ingen registrerte sikringstiltak i nasjonal skreddatabase (NVE, 

2018). Ved befaring ble det observert en steinsprangvoll bygd nedenfor steinskredlokaliteten ved Rv 7 

nord for Sanden. Vollens høyde er ca. 3 m, og den er 130 m lang og virker å være bygd i sand. 

 

4.2.5 Modeller og oppsett 

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og 

befaringsobservasjoner tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette tilfellet er snøskred den 

skredtypen som har minst betydning for faresonene. Modellering er derfor utført for jordskred, 

flomskred, sørpeskred og steinsprang. 

 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av vannbaserte skredtyper som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Det er benyttet samme parameteroppsett som i Arnegårdslie. Det er benyttet enkeltstående 

løsneområder fra potensielle utløsningsområder. I tillegg, for å få en god indikasjon på flytebevegelsen 

langs de mange titalls ravinene er det også benyttet langsgående løsneområder i dalsida. Denne 

tilnærmingen er også benyttet i de deler av dalsida som ikke har spesifikke landformer knyttet til 

skredhendelser, der terrenghelningen er tilstrekkelig bratt for løsmasseutglidninger og der det er 

hogstveger og skogsbilveger som skjærer langsmed eller diagonalt gjennom løsmasseskråningene. 

Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

 

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45 grader. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

 

 



Nes kommune i Buskerud – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

40 

 

4.2.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i 

Figur 14, samt mer detaljert i vedlegg 2E. Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av 

kartleggingsområdet er steinsprang og jordskred, og stedvis flomskred og sørpeskred langs enkelte 

bekker. Steinsprang dominerer nord for Sanden, mens jordskred dominerer i sør. Det er faresoner for 

skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 innenfor det vurderte området. Det 

er ca. 19 boligbygg eller fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års skred, og 1 bygg innenfor 

faresonen med årlig sannsynlighet 1/100. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er 

oppsummert i avsnittene nedenfor. 

 

 
Figur 14: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 2, Bø-Desarud. 

 

4.2.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er flere kildeområder tett på kartleggingsområdet nord for Sanden, med en stor registrert hendelse 

og en som ikke er registrert. Det ble likevel ikke observert nevneverdige mengder med ferskt 

steinsprangmateriale under befaringen, og i ortofoto og dronefoto er det heller ikke oppdaget åpenbart 

ferskt materiale selv om det er flere steinsprangurer. Det at det som hovedregel vokser velutviklet skog 

mellom skrentene og steinurene indikerer også at utfallene ikke er spesielt hyppige, så vi forventer at 

utfall fra disse skrentene inntreffer minst med flere tiårs mellomrom. Vi vurderer de større skrentene 

som middels oppsprukne, og flere steder kan det observeres avløste blokker på flere kubikkmeter. 

Sprekkeretningene og foliasjonen varierer en del og det ser stort sett ut til at blokker ikke faller ut 

spesielt hyppig, men at forholdene ligger til rette for sjeldne steinsprang. I likhet med 

steinspranglokalitetene ved Nesbyen knytter det seg en del usikkerhet til om deler av 

avsetningsvolumet og steinsprangblokkene med lengst utløp har blitt overlagret i årenes løp etter 
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gjentatte flomhendelser med massetransport på elvesletta. Muligheten for stedvis overlagrende jord- 

og flomskredhendelser bidrar også til å øke usikkerheten ytterligere ved å benytte 

steinsprangavsetningene ned mot elvesletta som en god indikator på steinsprangfrekvens for store og 

sjeldne hendelser. 

Etter en helhetsvurdering mener vi at de fleste større skrentene har potensiale for sjeldne og store utfall 

nord for Sanden. 

Sør for Sanden har de høyeste skrentene og de større steinsprangavsetningene lignede karakter med 

mellomliggende frisk skog. Forskjellen er at skråningene nedenfor skrentene er slakere, færre og stort 

sett ligger i større avstand fra kartleggingsområdet og bebyggelsen. Innenfor denne delen av 

kartleggingsområdet er det også noen mindre lokalskrenter på rundt 10 meters høyde, og disse ser mer 

kompakte ut og mulige utfall ventes å ha lengre returperioder.  

Steinsprang er med andre ord en aktuell problemstilling i deler av dette området, og er derfor stedvis 

dimensjonerende nord for Sanden, og til en viss grad i sør. I denne delen av kartleggingsområdet er 

andre skredtyper med lengre utløp (eks. flomskred) også aktuelle. 

4.2.6.2 Snøskred 

Snøskred vurderes å være den minst aktuelle problemstillingen i dette kartleggingsområdet, til tross 

for at terrenget i store deler av dalsida har en helningsvinkel og topografi som er gunstig for utløsning 

av store skred. Det er ikke historikk for store snøskred ned mot bebyggelsen, og det er stort sett 

velutviklet skog med god kronedekning som fører til svært lav utløsningssannsynlighet for snøskred. 

4.2.6.3 Sørpeskred 

Sørpeskred er ikke kjent akkurat i dette området, men i Hallingdal er dette en relevant problemstilling. 

En årsak til dette kan være temmelig begrensede nedbørfelt og få opplagte utløsningsområder av 

tilstrekkelig størrelse for sørpeskred oppstrøms som kan ha ført til kun små hendelser med begrensede 

konsekvenser i historisk tid innenfor dette kartleggingsområdet. Vi mener det eksisterer en opplagt 

sannsynlighet for sjeldne sørpeskred langs Sandåne, Børdalsbekken, Åltonbekken og Svangtjernåne 

som drenerer de største nedbørfeltene med mulig utløsningsområder ved myrområder øverst i dalsida 

øst for kartleggingsområdet. Spesielt for Sandåne og Svangtjernåne sitt vedkomne er det større 

potensielle utløsningsområder et stykke oppe i de øvre slakere deler av fjellet. 

Vi mener i tillegg at det er 3-5 mindre utløsningsområder vi til en viss grad vurderer som plausible. 

Disse er på eller like innenfor dalskulderen, eller i terrengforsenkninger over Islandrud og Øvre 

Bakko. Disse områdene har stort sett begrensede nedbørfelt oppstrøms, og som oftest med noe høy 

vegetasjon i løsneområdene og ingen kjent skredhistorikk, slik at vi vurderer sannsynligheten også her 

som lav, men ikke fraværende. På grunn av suboptimale forhold ved noen av disse mindre 

utløsningsområdene for sørpeskred, mener vi mener at denne skredtypen for det meste er mindre 

aktuelt langs disse skredbanene. Langs Åltonbekken mener vi sjeldne sørpeskred er aktuelt, men med 

bakgrunn i innhentet udokumentert flomskredhistorikk mener vi heller flomskred har en høyere 

sannsynlighet. Sørpeskred langs de tre største bekkene vurderes å være aktuelt for 

faresoneutstrekningen. Dette gjelder også de mindre utløsningsområdene over Islandsrud og Øvre 

Bakko, ettersom det er konkave terrengformer med mindre vegetasjon oppstrøms enn i de andre 

mindre løsneområdene på dalskulderen.  

 

Det er utført beregninger av mulig utbredelse av sørpeskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 2D. Resultatene viser at sørpeskred kan nå inn i 

kartleggingsområdet, og at denne skredtypen enkelte steder kan være er dimensjonerende for 

faresonene.  
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4.2.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i dalsider dekket av morene og med helning over 25 - 30 

grader. Langs hele dette området, både sør og nord for Sanden, kan en observere flere raviner og 

forsenkninger i løsmassedekket med vifteformede avsetninger nedstrøms. Det er ikke registrerte 

skredhendelser av denne typen i tilknytning til dette kartleggingsområdet, men vi har mottatt 

opplysninger om flere hendelser i dette området, samt oppdaget spor etter skred i nyere tid i ortofoto 

og på befaring. Dette er først og fremst utglidninger, skredbaner og vifteformede avsetninger, 

hovedsakelig etter kanaliserte jordskred og flomskred. Utløsningsårsakene til nyere tids hendelser er 

også i dette kartleggingsområdet langt på veg knyttet til endrede avrenningsforhold som følge av veger 

bygd i potensielle utløsningsområder, i hovedsak etter 1960. I kvartærgeologisk forstand er dette kort 

tid for at løsmassenes stabilitet i berørte områder får tid til å tilpasse seg ekstremværsituasjoner. 

 

Totalvurderingen tilsier at sannsynligheten for kanaliserte jordskred i løsmasseskråningene i dette 

kartleggingsområdet er relativt stor, spesielt i de mange ravinene uten normal sommeravrenning, men 

også til en viss grad langs bekkenedskjæringer med helårsavrenning. Skogsbil- og hogstveger øker 

generelt muligheten for at avrenningen foregår utenfor naturlige dreneringsveger. Dette øker på et 

generelt grunnlag sannsynligheten for utløsning av skred, også utenfor raviner og spesielt ved 

ekstermnedbørs- og avsmeltningshendelser. Dette fordi det er ikke mulig å analysere hvor neste 

stikkrenne eller grøft tettes av mindre utglidninger, vegetasjon eller menneskelig aktivitet som 

tømmervelter, vegetasjon og hogstavfall. Om en skulle klare å få overvåket, erosjons- og 

flomvegssikret alt av stikkrenner og kulverter i en utsatt dalside, vil en kanskje kunne ta høyde for 

dette ved vurderinger av hendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, men ikke ved 1/1000 og 1/5000. 

 

Steinsprang som treffer vannmettet løsmassedekke kan også være en mulig utløsningsårsak, spesielt 

under det høye skrentene nord i kartleggingsområdet. Det kan også være aktuelt med flomskred i 

enkelte bekker. Da først og fremst utløst som jordskred i bekkenes sideterreng og ned i bekkeløpet 

eller langs selve bekkeløpet. Dette gjelder noen av bekkene med litt større nedslagsfelt der også 

sørpeskred til dels også er aktuelt. 

Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 2D. Resultatene viser tydelig at løsmasseskred 

kan nå inn i kartleggingsområdet. 

 

Vi mener at jordskred er sannsynlige i de bratte løsmasseskråningene, især langs raviner. Det er likevel 

veldig usikkert hvor dette kommer til å skje ettersom det er mange menneskelige inngrep som hogst- 

og skogsveger som påvirker den naturlige avrenningen. Dernest mener vi steinsprang også er aktuelt, 

spesielt i den nordlige delen av kartleggingsområdet. Flomskred og delvis sørpeskred er mulige langs 

de større bekkene. Derfor mener vi først og fremst jordskred og steinsprang, men til en viss grad også 

flomskred har betydning for faresoneutstrekningen i kartleggingsområdet. 

4.2.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker store deler av dalsida, først og fremst opp mot dalskulderen 600 og 1000 moh., 

forebygger snøskredutløsning i mange bratte terrengpartier som ellers ville ha vært reelle 

løsneområder. Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på mindre snøskred/utglidninger samt 

middels til små steinsprang, og reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i 

terreng brattere enn 25 - 30 grader hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering 

føre til at snøskred også blir en aktuell skredtype, slik at samlet sannsynlighet for skred øker og vil 

derfor gi en stedvis økning i størrelsen av faresonene (Vedlegg 2E).  

Under de høge skrentene har skogen ingen avgjørende betydning for steinsprangutbredelsen, ettersom 

steinsprangblokker av den størrelsen som er observert i steinsprangavsetninger, og fra så vidt høye 
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skrenter ikke bremses i nevneverdig grad av skog. Skogen har størst betydning for snøskredfaren, men 

også en viss betydning for jord- og flomskred, samt sørpeskred. Skogen som er av betydning for 

skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 2F. 

NGI (2013) har utarbeidet en veileder med anbefalinger til håndtering av skredfare i områder med 

skog og hogstfelt. Skogsveger bør reguleres og utformes som beskrevet av Fergus m.fl. (2011). 

4.2.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor dette 

er ønskelig og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp 

skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt eller forbi området som ønskes sikret. Den 

spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men vil trolig 

bli kostbart. Mer aktuelt er objektsikring, der utsatte objekt sikres, men ikke større områder. 

Steinsprangnett er et alternativ. 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. 

Lokalskrenter som for eksempel bak fellesfjøset ved Sanden kan sikring på stedet av ustabile blokker 

eller rensk vurderes. 
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4.3 Område 3 – Geitsund-Bergheim 

Det 3 km lange kartleggingsområdet ligger langs Brommafjordens østside, ca. 11 km sør for Nesbyen 

sentrum (Figur 15, Figur 16 og Figur 17). Figur 1, 13, 15, og 17 i Vedlegg 3A viser flere 

oversiktsbilder fra kartleggingsområdet. 

 

 

Figur 15: Oversiktsbilde av nordlige deler av kartleggingsområdet. Bildet er tatt mot nord. 
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Figur 16: De sørlige deler av kartleggingsområdet. Fotografert mot øst-nordøst. 
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Figur 17: Oversiktskart over kartleggingsområde 3 – Geitsund-Bergheim.  

4.3.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet strekker seg langs østsida av Hallingdalselva fra Geitsund til 

Bukkøynan/Bergeheim bru, der elva og kartleggingsområdet knekker ca. 90 grader og fortsetter mot 

sørøst til Kolbråten og Padderud. Øst og nord for området strekker dalsida seg mot Gravskardåsen 

(967 moh.) i nord og Finnesetkollen (902 moh.). Mellom disse fjellene stryker en hengende slak dal 

nordøst-sørvest som ender ved foten av Jordesmyrnatten (1135 moh.). Denne sidedalen dreneres av 

Finnesetbekken som passerer gjennom kartleggingsområdet.   

 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra 2 pkt. LiDAR data 

samlet i 2008. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 3B.  

Dalsida over det kartlagte området består av to store konkave partier som skilles av en rygg. Det 

nordligste er Geitsundlie som generelt har ganske slak horisontal kurvatur, og i sør den mer 

skålformede dalsida nord for Bergheim der Finnesetbekken har sitt løp. Det er også enkelte mindre til 

middels dalsøkk, forsenkninger og raviner nedover begge disse dalsidene. Ryggen som stryker langs 

dalsidas fallinje og skiller dalsida i to, fortsetter ned mot Tupperudnatten. Tupperudnatten er en 
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bergrygg med bratte sider som vender mot øst og vest. Brattest mellom 30-60 grader og med flere 

skrenter på opp mot 30 meter er østsida. I vest slakere og med flere avsatser og mindre skrenter på 

rundt 10 meter. 

 

I dalsida over hele kartleggingsområdet er terrenghelningen for det meste brattere enn 25 grader, 

typisk mellom 30-45 grader og med flere mindre skrenter på omtrent 10 meters høyde. Det er flere 

større skrenter på opp mot 80-90 m over kote 300-400 lengst vest i Geitsundlie. Midt i Geitsundlie er 

det et parti mellom kote 350 og 730 med en rekke skrenter, brattpartier og noe slakere avsatser med 

høyder mellom på 10 og 30 m. I de noe slakere avsatsene mellom disse skrentene er terrenghelningen 

stort sett 30-45 grader. Videre østover mot ryggen som deler dalsida og kartleggingsområdet i to er 

terrenget like bratt (30-45 grader) i nedre halvdel, men slakere med store partier ned mot og under 25 

grader i øvre halvdel av dalsida over kote 580. 

 

På østsiden av ryggen som deler kartleggingsområdet er det skrenter på opp mot 40 meter. Lia ellers 

over Bergheim er i hovedsak mellom 30 og 45 grader mellom kote 240 og 480, og det er færre og 

lavere oppstikkende skrenter på under 10 meter enn i Geitsundlia. Under dette partiet flater terrenget 

gradvis ut mot elvesletta i dalbunnen. På oversida er terrenget for en stor del slakere enn 25 grader opp 

mot myrområder ved Nyhytta, Raudmyre og Løken ved kote 750-800 der det slake dalføret med 

Finnesetbekken fortsetter videre opp mot foten av Jordemyrsnatten. 

Finnesetbekken drenerer det klart største nedbørfeltet av bekkene som renner ned dalsidene over dette 

kartleggingsområdet. De øvrige mindre bekkene har nedbørfelt avgrensa til selve dalsida, mens en av 

bekkene begynner i Baklitjernan. En annen bekk, Mobekk, har sin øvre avgrensning ved en liten rygg 

på tvers av fallinja 250m nedstrøms Nysetertjern. Bekken fra Nysetertjern renner østover langs 

oversida av denne ryggen og overhøyden er lav, så Mobekk vil kunne være et mulig flomløp ved kote 

710 under spesielt store flommer fra Nysetertjern. Det kan tenkes at dette er en bekkeomlegging. 

Skråningene rundt de nevnte Nysetertjern og Baklitjernan har tilstøtende skråninger der deler av disse 

har en terrenghelning mellom 25 og 45 grader, samt enkelte mindre brattpartier og skrenter. 

 

Dalsidene langs hele kartleggingsområdet er stort sett dekket av blandingsskog og en del 

granplantefelt. Det er også noen områder med flatehogst med varierende grad av tilvekst i dalsida. I 

skrenter, og delvis i uravsetningene er det lite eller ingen skog. Myrområder i øvre deler av dalsidene 

har lite eller ingen skog, og det samme gjelder Finnesetbekken som renner over sva store deler av 

dalsida. Ved å sammenligne ortofoto kan vi se at det var omfattende flatehogst nedenfor Nysetertjern 

før 2006, og omtrent samtidig mener en masterstudent (Bakken, 2016) på bakgrunn av ortofotoanalyse 

at det har vært et flomskred langs Finnesetbekken. Vi mener at det ikke utelukkende kan konkluderes 

med dette på bakgrunn av ortofotoundersøkelser, da foto fra 1962 og frem til i dag viser at elvebunnen 

består av berggrunn og ikke løsmasser. 

 

Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av kvartsitt, gabbro og 

amfibolitt (Figur 2). Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart (Figur 3), er fjellsiden dekket av tykk 

morene opptil kote 250-300 moh., tynnere morene videre oppover. Ved brønnboring på Søre Berg er 

det registrert opp mot 120 m løsmasser. Det er en del bart fjell som belter langs fallinjen i dalsidene. 

Noen myrområder øverst i dalsidene og rundt tjernene har lite eller ingen skog. Den store sletta sør for 

jernbanen er kartlagt som en elveavsetning. Marin grense strekker seg langs hele nedre avgrensning av 

kartleggingsområdet og dekker hele elveslette ved Bergheim. 
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4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Vi har ikke mottatt eller kommet over skredfarevurderinger i dette kartleggingsområdet. Det er nylig 

etablert sikringstiltak ved/for jernbanen, og vi antar det er gjort vurderinger i forbindelse med dette, 

men vi kjenner ikke til en eventuell rapport for dette arbeidet.  

Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og 

for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2018). 

4.3.3 Skredhistorikk 

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2018) viser totalt tre hendelser innenfor dette 

kartleggingsområdet. Historikken kan gi en indikasjon på returperioder, aktuelle skredtyper, 

løsneområder, skredbaner, utløpslengder og skredintensitet. Vi vurderer kun flomskredhendelsen ved 

Geitsund som eneste relevante registrerte hendelse innenfor kartleggingsområdet. De øvrige to kan 

knyttes til mindre utglidninger av fuktig snø og steinsprang ved togtunnellinnslaget. Det er lite 

informasjon i databasen om de tre hendelsene: 

 

• Flomskred, 24.06.2013. Geitsund. Trolig en mindre utglidning ved veg. 

«Skredtype: Flomskred vann, jord, stein. Utglidning jord og Stein i jordskjæring». 

 

• Sørpeskred, Togtunnel vest gjennom Tupperudnatten, 10.03.1977. Var trolig et fuktig 

snøskred/utglidning ved tunnelinnslaget. 

 

• Steinsprang, Togtunnel vest gjennom Tupperudnatten, 24.07.1924. Trolig utløst i selve 

tunnelinnslaget. 

 

Etter opplysninger fra informanter bosatt i området, nevnes flere uregistrerte skredhendelser: 

- Ved Geitsund gikk det et større jordskred, trolig i 2007. Det startet ved kote 400 oppe i dalsida 

på en rygg under Nyseternatten og de grove massene fortsatte ut igjennom 

jernbaneundergangen (Figur 1, 3 og 4 i Vedlegg 3A) og nesten ut i Hallingdalselva. De finere 

massene (slam) fortsatte helt ut til elva. 

- 50 m nord-nordvest for Bergheimvegen 51 stoppet to steinsprangblokker på 6-8 m3 og 0,25-

0,5 m3 i 2017. Informanten bosatt i området kunne fortelle at østsida av Tupperudnatten 

generelt er mer oppsprukket og har hatt flere utfall enn den sørlige og vestlige sida. 

4.3.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2018) i dette 

kartleggingsområdet, men vi kunne observere støtteforbygninger ved det vestre togtunnelinnslaget 

under befaringen i dette området. 

4.3.5 Modeller og oppsett 

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og 

befaringsobservasjoner tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette tilfellet er snøskred den 

skredtypen som har minst betydning for faresonene. Modellering er derfor utført for jordskred, 

flomskred, sørpeskred og steinsprang. 

 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av vannbaserte skredtyper som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Det er benyttet samme parameteroppsett som i Arnegårdslie. Det er benyttet enkeltstående 

løsneområder fra potensielle utløsningsområder. I tillegg, for å få en god indikasjon på flytebevegelsen 

langs ravinene er det også benyttet langsgående løsneområder langs dalsida. Denne tilnærmingen er 
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også benyttet i de deler av dalsida som ikke har spesifikke landformer knyttet til skredhendelser, der 

terrenghelningen er tilstrekkelig bratt for løsmasseutglidninger og stedvis der det er hogstveger og 

skogsbilveger som skjærer gjennom løsmasseskråningene. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 

3.6.3. 

 

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45 grader. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.3.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i 

Figur 18, samt mer detaljert i vedlegg 3E. 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er først og fremst jordskred i de 

bratte løsmasseskråningene. Dernest er steinsprang aktuelt i deler av kartleggingsområdet. I tillegg er 

sørpeskred og til en viss grad flomskred dimensjonerende langs bekkene som drenerer Baklitjernan, 

Nysetertjernan, Mobekken og Finnesetbekken. Snøskred er i liten grad dimensjonerende ettersom 

gjenveksten stort sett har kommet langt i de tidligere hogstfeltene. Det er faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet større enn både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er 2 boligbygg 

eller fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års skred, og ingen bygg innenfor faresonen med årlig 

sannsynlighet 1/100. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i 

avsnittene nedenfor. 

 

 
Figur 18: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 3, Geitsund-Bergheim. 

4.3.6.1 Steinsprang og steinskred 
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Det er forholdsvis store terrengpartier som er mulige kildeområder for steinsprang nordvest i 

Geitsundlie, og enkelte mindre steinsprangkilder i resten av dalsida, samt østsida av Tupperudnatten 

og til en viss grad vestsida. Utfall av steinblokker ventes å skje relativt hyppig i Geitsundlie og på 

østsida av Tupperudnatten, og de enkelte blokkene kan være på flere kubikkmeter slik som ved 

Bergheimsvegen 51 i 2017 (6-8 m3). Formen av fjellsiden tilsier at den mest sannsynlige typen 

bevegelse for eventuelle steinsprangblokker, er rullende, med lav spretthøyde, men disse kan oppnå 

betydelige hastigheter. Øst og til dels vest for Tupperudnatten er steinsprang den dimensjonerende 

skredtypen. I Geitsundlie mener vi sannsynligheten for at steinsprangblokker kan komme innenfor 

kartleggingsområdet er begrenset, men til stede. Steinsprang er med andre ord en aktuell 

problemstilling i deler av dette området. De fleste steder er imidlertid andre skredtyper med lenger 

utløp (eks. jordskred) også aktuelle. Dette gjør at steinsprang i begrenset grad vurderes å være 

dimensjonerende for faresonene (Figur 18). 

4.3.6.2 Snøskred 

Snøskred vurderes å være den minst aktuelle problemstillingen i dette kartleggingsområdet. Det er 

ingen historikk for store snøskred, men utglidning av fuktig snø er registrert ved togtunnelen, og det er 

vurdert som aktuelt i to hogstfelt lengst nord i den kartlagte dalsida der skogen ennå ikke har hatt 

skikkelig tilvekst. De forholdsvis begrensede løsneområdene vender mot sørvest, og terrengform og 

høyde bidrar i mindre grad til at de kan akkumulere betydelig mer snø enn angitt i klimaanalysen 

(tredøgnsnedbør (snø) på 1,2 m, med 1000års gjentaksintervall). I tillegg ligger de potensielle 

utløsingsområdene omtrent ved kote 300, så snøskred vurderes å være lite aktuelt. Ettersom 

sannsynligheten for snøskred inn i kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000, har vi ikke gjennomført 

utløpsberegninger. Vi mener altså at skredutløp i noen grad kan berøre den øvre delen av 

kartleggingsområdet, men at jordskred vil kunne løses ut oftere, lengre opp i dalsida og ha lengre 

utløp. 

4.3.6.3 Sørpeskred 

Sørpeskred er for oss ikke kjent i akkurat dette området, men i Hallingdal er dette en relevant 

problemstilling. Forholdene i nedbørfeltene til Finnesetbekken, bekken som drenerer Baklitjernan og 

Nysetertjern vurderes å ligge godt til rette for sjeldne sørpeskred med mulige utløsningsområder ved 

myrområder øverst i dalsida. Det samme gjelder delvis Mobekken om flomløpet fra Nysetertjern 

reaktiveres. Sørpeskred vurderer vi som mest sannsynlig langs Finnesetbekken og sørpeskred langs 

denne bekken vurderes å kunne utløses i sjeldne tilfeller slik at dette vil ha betydning for faresonen 

med den laveste sannsynligheten, og kanskje den midtre faresonen. Skredmasser som passerer 

kraftverket vil kunne få noe spredning når terrenget flater ut og bekkendeskjæringen blir mindre 

definert. 

 

Bekkene fra Nysetertjern (som har samløp med Finnesetbekken oppstrøms kartleggingsområdet) og 

Baklitjernan har mindre nedbørfelt og vurderes å ha lavere utløsningssannsynlighet, Mobekken 

vurderes som mindre utsatt, ettersom det trolig er nødvendig med overløp ved fra Nysetertjern for å få 

tilstrekkelig vann inn i potensielle utløsningsområder. Nysetertjern og Baklitjernan har begge en 

mulighet for sekundæreffektutløsning av sørpeskred på grunn av potensielle løsneområder for 

snøskred som kan skape mindre flodbølgeeffekter i nedstrøms bekker som kan initiere sørpeskred.   

Utover disse bekkene, ligger terrengforholdene mindre til rette for denne typen skred, ettersom det 

ikke er like gode akkumulasjonsområder for både snø og vann, terrenget er litt for bratt, oppstrøms 

nedbørfelt begrenset eller skogen for tett. Det er utført beregninger av mulig utbredelse av sørpeskred 

med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 3D. 

Resultatene viser tydelig at sørpeskred kan nå inn i kartleggingsområdet, og at denne skredtypen først 

og fremst er dimensjonerende i Finnesetbekken, og dels i bekken fra Baklitjernan og Nysetertjern. 
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Mest usikker er sannsynligheten i Mobekken, men sjeldne hendelser kan ikke avskrives. Vi mener 

også at jord- og flomskred er like, om ikke mer aktuelt langs de tre sistnevnte bekkene. 

4.3.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i dalsider dekket av morene og med helning over 25 - 30 

grader. Langs hele dette området, både i Geitsundlie og lia over Bergheim, kan en observere flere 

raviner og forsenkninger i løsmassedekket, både med og uten helårsdrenering, der det er vifteformede 

avsetninger nedstrøms. Det er ikke registrerte skredhendelser av denne typen i tilknytning til dette 

kartleggingsområdet, men vi har befaringsopplysninger og opplysninger fra informanter om minst en 

hendelse i dette området. Dette er først og fremst den større jordskredhendelsen i 2007 ved Geitsund. 

Videre kan en i øvrig grunnlagsmateriale se spor etter utglidninger, skredbaner og vifteformede 

avsetninger, hovedsakelig etter kanaliserte jordskred og flomskred. Utløsningsårsakene til hendelsen 

ved Geitsund kan i motsetning til de ferskeste hendelsene i de to tidligere kartleggingsområdene, ikke 

knyttes til endrede avrenningsforhold som følge av menneskelige inngrep i dalsida. Her er det heller 

lokalt poretrykk eller steinsprang som er utløsende faktor. 

 

Totalvurderingen tilsier at sannsynligheten for kanaliserte jordskred i løsmasseskråningene i dette 

kartleggingsområdet er til stede, spesielt i ravinene uten sommeravrenning. Skogsbil- og hogstveger 

øker generelt muligheten for at avrenningen foregår utenfor naturlige dreneringsveger i store deler av 

dette området. Dette øker på et generelt grunnlag sannsynligheten for utløsning av skred, og spesielt 

ved ekstermnedbørs- og avsmeltningshendelser. Dette fordi det er ikke mulig å analysere hvor neste 

stikkrenne eller grøft tettes av mindre utglidninger, vegetasjon eller menneskelig aktivitet som 

tømmervelter, vegetasjon og hogstavfall. Om en skulle klare å få overvåket, erosjons- og 

flomvegssikret alt av stikkrenner og kulverter i en utsatt dalside, vil en kanskje kunne ta høyde for 

dette ved vurderinger av hendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, men ikke ved 1/1000 og 1/5000. 

 

Steinsprang som treffer vannmettet løsmassedekke kan flere steder i dette området være en mulig 

utløsningsårsak og virker plausibelt i Geitsundskredet (2007). Det kan også være aktuelt med 

flomskred i enkelte bekker. Da først og fremst utløst langs ravinerte bekkeløp, men også som 

jordskred i bekkenes sideterreng som treffer bekkeløpet og fortsetter som flomskred (eller kanaliserte 

jordskred). Enten umiddelbart, eller ved remobilisering under seinere flomskred- eller flomhendelser. 

Det er utført beregninger av mulig utbredelse av jord- og flomskred med RAMMS, som beskrevet i 

avsnitt 3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 3D. Resultatene viser tydelig at 

skredtypene kan nå inn i kartleggingsområdet. 

 

Vi mener at jordskred er sannsynlige i de bratte løsmasseskråningene, især langs raviner. Det er likevel 

veldig usikkert hvor dette kommer til å skje ettersom det også er menneskelige inngrep som hogst- og 

skogbilsveger som påvirker den naturlige avrenningen, og at Geitsundskredet ble utløst på en rygg. 

Flomskred er også mulige langs alle bekkene, sammen med sørpeskred. Derfor mener vi først og 

fremst jordskred, men til en viss grad også flomskred har betydning for faresoneutstrekningen i 

kartleggingsområdet. 

4.3.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker hele dalsida med unntak av to hogstfelt, forebygger snøskredutløsning i mange 

bratte terrengpartier som ellers kunne utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de mindre partiene 

som ligger lenger nede i fjellsiden. Skogen reduserer også sannsynligheten for utløsning av jordskred. 

Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30 grader hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det 

etter vår vurdering føre til en økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 3E). Vi anbefaler derfor 

etablering av vernskog i brattpartiene innenfor dette kartleggingsområdet. Skogen som er av betydning 
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for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 3F. NGI (2013) har utarbeidet en veileder med 

anbefalinger til håndtering av skredfare i områder med skog og hogstfelt. Skogsveger bør reguleres og 

utformes som beskrevet av Fergus m.fl. (2011). 

4.3.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor, 

hvilken skredtype som er aktuell og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det anlegges ledevoller for å 

lede skredmasser rundt eller forbi området som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget 

bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men ville trolig bli kostbart. Objektsikring der 

bare enkelthus sikres, kan være aktuelt ved Bergshagen. 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 – Eidal 

Det ca. 4 km lange kartleggingsområdet ligger i Rukkedalen, ca. 1,5 km vest for Nesbyen (Figur 19 og 

Figur 20). Figur 1 i Vedlegg 4A viser flere oversiktsbilder av de ulike delene av området. 

 

 

Figur 19: Oversiktsbilde som viser en del av området. Bildet er tatt fra den vestre begrensningen av 

dette kartleggingsområdet i retning øst-sørøst. 
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Figur 20: Oversiktskart over kartleggingsområde 4 – Eidal.  

4.4.1 Topografi og grunnforhold 

Kartleggingsområdet er lokalisert i dalsida nedenfor Espesetåsen (890 moh.) nord for elva Rukkedøla, 

mellom Skjervemoen i vest og Medrødningen i øst. Dalbunnen ligger mellom kote 390 i vest og 270 i 

øst. To bekker renner gjennom den nordlige delen av kartleggingsområdet, Kvernabekken som 

drenerer Damtjern (837 moh.), og Sandanåne som drenerer Trytetjern (869 moh.). 

 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra 2 pkt. LiDAR data 

samlet i 2008. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 4B.  

Dette kartet viser at den svakt horisontalkonkave dalsida ligger mellom kote 270 og 810 i øst, og 

mellom kote 390 og 810 i vest. Videre nord for dette flater terrenget ut i slakt skogkledt viddeterreng 

med myrdrag, tjern og innsjøer. Dalsida er for det meste slakere enn 25 grader fra vestre avgrensning, 

og omtrent til Rukkedalen skole. Det er relativt småkupert med noen opp mot 30 m høye brattpartier 

på 30-40 grader orientert både på tvers og langs av fallinjen i nedre halvdel av kartleggingsområdet, og 

til dels i øvre del. Sandanåne og Kvernabekken passerer begge igjennom denne delen området i 

middels nedskårne bekkeløp, og stedvis i godt nedskårne raviner. 
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Mellom er Rukkedalen skole og Øygarden er terrenghelningen mellom 25-45 grader og gjennomskåret 

av raviner mellom kote 400 og 550. Ovenfor og nedenfor dette partiet er terrenget slakere enn 25 

grader. Videre mot øst og noe lavere i dalsida mellom Øygarden og Engen er det et tilsvarende 

brattparti med enkelte raviner mellom kote 330 og 400. Fra Enger og østover mot Søre Langslett er det 

et lignende ravinegjennomskåret brattparti som strekker seg lengre opp i dalsida mellom kote 330 og 

510 ved Øygardsvegen. Over Øygardsvegen er terrenghelningen stedvis opp mot 30-35 grader opp 

mot Espeset. Nord for øre Langslett stryker en ryggformasjon langs fallinja i dalsida opp mot 

Valdresbråten. Denne ryggformasjonen har en forsenkning langs hele ryggen. Ryggen har brattpartier 

og skrenter mot øst og vest mellom kote 450 og 510, og mot øst mellom kote 370-420 vest for Nedre 

Renslo. Mellom Nedre og Øvre Renslo, samt nedenfor Nedre Renslo mellom Tamburplassen og 

Medrødningen, er terrenghelningen typisk mellom 20-40 grader og stedvis gjennomskåret av raviner.  

 

Denne dalsida er for en stor del dekket av blandingsskog og granplantefelt bortsett fra nedre og midtre 

deler av dalsida mellom Kvernabekken og Djupedokk. Her er flere gårdsbruk med tilhørende innmark, 

for det meste gras- og beitearealer. Ortofoto viser at skogen sto tett der det ikke var innmark i 1962 og 

1972. Det ser ut til å ha vært et betydelig uttak av tømmer i dalsida over den vestlige halvdelen av 

kartleggingsområdet før 1991, og mindre hogst etter dette. Mellom 1991 og 2006 er det utført hogst i 

en av ravinene over Engen. 

 

Berggrunnen er i dette området kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (Figur 2). Den 

består i hovedsak diorittisk til granittisk gneis, kvartsitt og gabbro. Løsmassedekket er kartlagt i 

målestokk 1:100.000 (Figur 3) og 1:250.000 (NGU, 2018b). Kartet viser at de aktuelle dalsidene er 

dekket av mektig morenemateriale som blir tynnere i øvre deler av dalsida med stedvis fjell i dagen. 

Nedenfor enkelte skrenter er det noe steinsprangur. I dalbunnen dominerer fluviale avsetninger, og i 

helt i vest noen glasifluviale avsetninger.  

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Vi har ikke fått tilgang til skredfarevurderinger i dette kartleggingsområdet, bortsett ifra vurderinger 

ved alpinanlegget (Skred AS, 2015) og ved Bøgaset (Skred AS, 2017). Begge i motsatt dalside. NVE-

rapporten som beskriver skredhistorikken i Arnegårdslie tar også for seg dette kartleggingsområdet. 

Her er det vektlagt befaring langs veg med tanke på stikkrenner og løsmasseskred, i hovedsak i 

området Espeset. Området mellom Øvre og Nedre Renslo beskrives som et bratt område med 

terrenghelning på mer enn 30 grader og med flere raviner. Det nevnes et mulig scenario med 

sekundæreffekt av jordskred i Rukkedøla med påfølgende oppdemming og dambruddeffekt nedover 

elva. Vegen inn mot Renslo og Brattli og videre østover meldes å ha flere svake punkter med 

potensiale til å løse ut jordskred. 

Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og 

for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (2018). 

4.4.3 Skredhistorikk 

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2018) viser flere relevante registreringer innenfor 

kartleggingsområdet. Historikken kan gi en indikasjon på returperioder, aktuelle skredtyper, 

løsneområder, skredbaner, utløpslengder og skredintensitet: 

 

• Jordskred 15.07.1825 (?). Årstalet 1825 er ca. Nes. Om lag på denne tida gjekk eit stort 

jordskred frå Dugursnatten i Rukkedalen. Dette råka ein plass kalla Vissejordet der Viss-Ivar 

budde. Skredet kom frå austsida av dalen, og ein kan sjå faret av dette den dag i dag. 

Vissejordet låg overfor Langslet, og det var den gong nyss teke opp som ein plass. Skredet tok 
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jorda, husa og alt, truleg også husdyr. Men folka berga seg, og flytta derifrå til ein annen 

plass kalla Vissebråten (Etter Astor Furset, NVE Skredatlas). 

• Jordskred 15.06.1860. Nes. Langslet (Langeslett). I samband med flaumen i 1860, truleg også 

her den 15. juni, kom eit stort leir- og jordskred over Langslet (300 m o.h.) i Rukkedalen. 

Skredet tok av frå Høgehovda (Høgberg) og rasa heilt ned i elva. Skredet råka ikkje 

gardshusa, men gav mykje jordskade, også skade på skog. Det trongst to hestar i to månader 

for å køyre vekk steinen på markene. Også ein husmannsplass vart skadd, med ukjent 

skadeomfang. Skredet gjekk over Nordre Langset. Skogen var nokså uthoggen på denne tida 

(Etter Astor Furset, NVE Skredatlas). Lokaliseringen sør for Langslett virker tvilsom, 

ettersom dalsida over er nokså konveks og uten tydelige skredbaner. En lokalisering sør for 

Søre Langslett virker mer sannsynlig. Uansett plassering er dette utvilsomt et stort skred, og i 

hovedsak et større skred enn det som er mulig på motsatt dalside og med betydelig større 

høydeforskjell, slik at denne hendelsen har begrenset relevans i denne sammenhengen.  

• Jordskred 29.11.1961. Nes. Rukkedalen. Eit jordskred kom i Rukkedalen i 5-tida laurdags 

morgon 29. november 1961, og skredet hadde nær teke huset til Halgrim Rødningen. Men til 

all lykke delte raset seg på tunet, og det vart ikkje gjort skade på hus eller personar. Denne 

staden ligg mellom Medrødningen og Tamburplassen. Truleg var dette eit nokså lite skred 

(Etter Astor Furset, NVE Skredatlas). Skredet løsnet i vegen som fører opp til Nedre Renslo, 

og kan observeres på ortofoto fra 1962. 

• Løsmasseskred på Fv. 214, ved Rukkedalsvegen 522. Ingen opplysninger om skredstørrelse. 

Vi antar, ettersom større hendelser vanligvis beskrives relativt grundig, at dette er en begrenset 

masseutglidning på veg. 

• Jordskred 27.06.2013. På Fv. 214, ved Engen. Usikker plassering av et jordskred eller 

flomskred mellom Nesbyen og Tunhovd, en strekning på over 20 km. 

• Steinsprang 13.06.2017. På Fv. 214, <100 m3. Plassering i kart indikerer at denne har løsnet i 

en liten vegskjæring, eller at den er feilplassert og dermed har begrenset relevans for denne 

skredfarevurderingen. 

 

Informanter bosatt i kartleggingsområdet kunne fortelle om et jordskred som løsnet nedenfor vegen 

som fører opp til Nedre Renslo på slutten av 1990-tallet og passerte mellom Rødningen og 

Medrødningen. Skredets finere masser nådde ned mot Fv. 214. Utløsningsårsakene til hendelsen kan 

også her trolig knyttes til endrede avrenningsforhold som følge av veg i en løsmasseskråning. 

4.4.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2018) eller observert under 

befaringen i dette området.   

4.4.5 Modeller og oppsett 

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og 

befaringsobservasjoner tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. Også i dette området er snøskred 

den skredtypen som har minst betydning for faresonene. Modellering er derfor utført for jordskred, 

flomskred, sørpeskred og steinsprang. 

 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av vannbaserte skredtyper som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Det er benyttet samme parameteroppsett som i Arnegårdslie. Det er benyttet enkeltstående 

løsneområder fra potensielle utløsningsområder. I tillegg for å få en god indikasjon på flytebevegelsen 

langs ravinene er det også benyttet langsgående løsneområder langs dalsida. Denne tilnærmingen er 

også benyttet i de deler av dalsida som ikke har spesifikke landformer knyttet til skredhendelser, der 

terrenghelningen er tilstrekkelig bratt for løsmasseutglidninger, og stedvis der det er hogstveger og 
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skogsbilveger som skjærer gjennom løsmasseskråningene. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 

3.6.3. 

 

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45 grader. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

 

4.4.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i 

Figur 21, samt mer detaljert i vedlegg 4E.  

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er i hovedsak jordskred, og stedvis 

steinsprang, flomskred og sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er ca. 17 boligbygg eller fritidsboliger 

innenfor faresonen for 1000 års skred, og 1 bygg innenfor faresonen med årlig sannsynlighet 1/100. 

Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 

 

 
Figur 21: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 4, Eidal. 

4.4.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er forholdsvis begrensede terrengpartier som representerer kildeområder for steinsprang i dette 

kartleggingsområdet. I hovedsak er det langs ryggen mellom Søre Langslett og Valdresbråten i 

koteintervallet 390-510 at dette er aktuelt. De viktigste kildeområdene er typisk 10-20 m høye skrenter  

langs mesteparten av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet. Utfall av steinblokker ventes å skje 

relativt sjelden, og skredblokker ventes å være mindre enn en kubikkmeter. Formen av fjellsiden tilsier 
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at den mest sannsynlige typen bevegelse for eventuelle steinsprangblokker, er rullende, med lav 

spretthøyde og korte utløpslengder i nokså flatt terreng nedenfor. Potensielle steinsprangblokker vil 

som oftest havne i raviner og forsenkninger om de skulle rulle langt, og der mener vi jordskred har 

langt høyere sannsynlighet for å inntreffe. Steinsprang er med andre ord en aktuell problemstilling 

innenfor begrensede arealer i dette området, og er derfor i liten grad dimensjonerende for faresonene i 

dette kartleggingsområdet (Figur 21). Steinsprang er også en aktuell problemstilling i motsatt dalside 

sør for Rukkedøla, men vil ha svært lav sannsynlighet for å krysse elva, og vi mener heller 

løsmasseskred og sørpeskred i noe større grad har potensiale til å nå fram til elva. 

 

4.4.6.2 Snøskred 

Snøskred vurderes å være den minst aktuelle problemstillingen i dette kartleggingsområdet. Det er 

ikke historikk for store snøskred innenfor kartleggingsområdets grenser, eller i umiddelbar nærhet. 

Terreng som kan utgjøre løsneområder for snøskred eksisterer i stor grad langs de avgrensede 

brattpartiene innenfor kartleggingsområdet, men har i hovedsak tett og velutviklet skog med god 

kronedekning, slik at vi vurderer sannsynligheten for utløsning av snøskred som langt lavere enn 

jordskred. Sannsynligheten for at snøskred og skredvind med skadepotensiale skal kunne forsere 

Rukkedøla fra sør mot nord anser vi som lite sannsynlig. Velutviklet skog i denne dalsida fører til 

ytterligere redusert sannsynlighet for snøskred.  

4.4.6.3 Sørpeskred 

Sørpeskred er for oss ikke kjent i akkurat dette området, men i påsken 2018 gikk et mindre sørpeskred 

ved avkjørselen til Saupeset ca. 5 km sørvest for dette kartleggingsområdet. Vi mener terreng- og 

vegetasjonsforholdene ligger til rette for utløsning av sjeldne sørpeskred i terrengforsenkninger med 

oppstrøms nedbørfelt av en viss utstrekning langs Sandanåne og Kvernabekken. Sørpeskred er også 

aktuelt innenfor de svært begrensede arealene av dette kartleggingsområdet som befinner seg sør for 

Rukkedøla, ved Gjerdingen og Stuvengen. Forholdene ligger til rette for sjeldne sørpeskred med 

utløsningsområder langs Tronrudåne og i bekkene som passerer Lien og Øvre Vissbråten. Vi mener at 

både sørpeskred og flomskred er aktuelle langs alle de nevnte bekkene, og det er vanskelig å si hvilken 

av de to skredtypene som vil være dimensjonerende. Vi mener at utløsningssannsynligheten for 

sørpeskred kan være lavere, men ha lengre utløpslengder enn potensielle flomskred. Derfor vil de være 

dimensjonerende for ulike gjentaksintervaller der sørpeskred er dimensjonerende for de virkelig 

sjeldne og store hendelsene, mens flomskred er dimensjonerende for de mer sannsynlige 

skredhendelsene langs bekkeløpene. 

Det er utført beregninger av mulig utbredelse av sørpeskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 

3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 4D. Resultatene viser tydelig at skredtypene kan 

nå inn i kartleggingsområdet. 

 

4.4.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i dalsider dekket av morene og med helning over 25 - 30 

grader. Flomskred vurderes som mest aktuelt i dette kartleggingsområdets vestre del, langs bekkene 

vest for Rukkedalen skole beskrevet i sørpeskredavsnittet. I brattpartiene mellom skolen og 

kartleggingsområdets østre avgrensning, med løsmassedekke som for en stor del er ravinert, er 

jordskred mest aktuelt. Det kan observeres flere raviner og forsenkninger i løsmassedekket med 

vifteformede avsetninger nedstrøms. Det er flere registrerte skredhendelser av denne typen innenfor 

dette kartleggingsområdet, og vi fant ferske utglidninger under befaring og vi har opplysninger fra 

informanter bosatt i området om minst en hendelse i dette området.  
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Totalvurderingen tilsier at sannsynligheten for kanaliserte jordskred i nevnte brattpartier i dette 

kartleggingsområdet er til stede, spesielt i ravinene uten normal sommeravrenning. Skogsbil- og 

hogstveger øker generelt muligheten for at avrenningen foregår utenfor naturlige dreneringsveger i 

store deler av dette området. Dette øker på et generelt grunnlag sannsynligheten for utløsning av skred, 

og spesielt ved ekstermnedbørs- og avsmeltningshendelser. Dette fordi det er ikke mulig å analysere 

hvor neste stikkrenne eller grøft tettes av mindre utglidninger, vegetasjon eller menneskelig aktivitet 

som tømmervelter, hogstavfall eller rundballeplast på avveie. Om en skulle klare å få overvåket, 

erosjons- og flomvegssikret alt av stikkrenner og kulverter i en utsatt dalside, vil en kanskje kunne ta 

høyde for dette ved vurderinger av hendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, men ikke ved 1/1000 

og 1/5000. Øygardsvegen med tilhørende grøfter og stikkrenner løper langs øvre deler av alle de 

ravinegjennomskårne brattpartiene og påvirker trolig sannsynligheten for jordskred i disse områdene. 

Steinsprang som treffer vannmettet løsmassedekke kan i sjeldne tilfeller være en mulig 

utløsningsårsak for jordskred og kan være aktuelt i ravinen nord for Tamburplassen, og nord for Søre 

Langslett. 

Som nevnt i sørpekredavsnittet kan det også være aktuelt med flomskred i enkelte bekker. Da først og 

fremst utløst langs ravinerte bekkeløp, men også til en viss grad utløst som jordskred i bekkenes 

sideterreng som treffer bekkeløpet og fortsetter som flomskred. Kvernabekken og Sandanåne er 

nedskåret i løsmasser og vi mener at flomskred kan utløses langs disse. Også de mindre bekkene over 

Medrødningen og Tamburplassen viste tegn til massetransport av runda materiale og en viss 

flomvannstand under befaring, og vurderes derfor også kunne føre flomskred. 

Det er utført beregninger av mulig utbredelse av jord- og flomskred med RAMMS Debris Flow, som 

beskrevet i avsnitt 3.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 4D. Resultatene viser tydelig 

at skredtypene kan nå inn i kartleggingsområdet. 

 

Vi mener at jordskred er sannsynlige i de bratte løsmasseskråningene, især langs raviner. Det er likevel 

veldig usikkert hvor dette kommer til å skje ettersom det også er menneskelige inngrep som hogst- og 

skogbilsveger som påvirker den naturlige avrenningen. Flomskred er mulige langs bekker, sammen 

med sørpeskred. Derfor mener vi først og fremst flomskred og sørpeskred er dimensjonerende langs 

bekker vest for Rukkedalen skole, mens øst for skolen er jordskred den viktigste dimensjonerende 

skredtypen. 

4.4.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker hele dalsida forebygger snøskredutløsning i bratte terrengpartier som ellers kunne 

utgjøre flere reelle løsneområder i tillegg til de mindre som ligger lenger nede i dalsiden. Skogen 

reduserer også sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 

30 grader hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en økning i 

størrelsen av faresonen (Vedlegg 4E).  

Vi anbefaler derfor etablering av vernskog i brattpartiene innenfor dette kartleggingsområdet. Skogen 

som er av betydning for skredfarevurderingen, er avgrenset i Vedlegg 4F. 

NGI (2013) har utarbeidet en veileder med anbefalinger til håndtering av skredfare i områder med 

skog og hogstfelt. Skogsveger bør reguleres og utformes som beskrevet av Fergus m.fl. (2011).   

4.4.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor, 

hvilken skredtype som er aktuell og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det anlegges ledevoller for å 

lede skredmasser rundt eller forbi området som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget 

bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men ville trolig bli kostbart. Dersom det er 

aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, 

i forhold til ønsket virkning av tiltakene. 



Nes kommune i Buskerud – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

60 

 

5. Referanser 
Christen, M., J. Kowalski, Bartelt, P. 2010. RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches 

in three-dimensional terrain, Cold Regions Science and Technology, 63, 1 - 14 

doi:10.1016/j.coldregions.2010.04.005 

 

Christen, M., Bühler, Y., Bartelt, P.; Leine, R.; Glover, J.; Schweizer, A.; Graf, C.; McArdell, B.W.; 

Gerber, W.; Deubelbeiss, Y., Feistl, T. & Volkwein, A. 2012. Integral hazard management using a 

unified software environment: numerical simulation tool "RAMMS" for gravitational natural hazards. 

I: Koboltschnig, G.; Hübl, J.; Braun, J. (red.) 12th Congress INTERPRAEVENT, 23-26 April 2012 

Grenoble - France. Proceedings. Vol. 1. Klagenfurt, International Research Society 

INTERPRAEVENT. 77-86 

 

DiBK, 2018. Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17). Hjemmeside; URL 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/ 

 

Dorren, L.K.A., 2015. Rockyfor3D (v5.2) revealed – Transparent description of the complete 3D 

rockfall model, ecorisQ paper. 

 

DNMI, 2018. eKlima. Hjemmeside; URL http://eklima.met.no 

 

Fergus, T., Høydal, Ø.A., Johnsrud, T.-E., Sandersen, F., Schanche, E. 2011. Skogsveger og skredfare. 

Rapport Landbruksdirektoratet. ISBN: 978-82-7333-178-6 

 

NGI, 2013. Skog og skred - Forslag til kriterier for verneskog mot skred. NGI-rapport 20120078-01 

 

NVE, 2011b. Flaum- og skredfare i arealplaner.  NVE-rapport 2/ 2011, revidert mai 2014. ISSN: 

1501-9810: URL: http://www.nve.no/arealplan 

 

NVE, 2014. Sikkerhet mot skred i bratt terreng Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og 

byggesak. NVE veileder 8/2014. ISSN 1501 – 0678. Nettpublikasjon 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf 

 

NVE, 2018. Skredatlas. URL https://atlas.nve.no/ 

 

Sandersen, F., Bakkehøi, S., Hestnes, E., Lied, K. 1996. The influence of meteorological factors on the 

initiation of debris flows, rockfalls, rockslides and rockmass stability. I Senneset, K. (red). Landslides. 

Balkema, Rotterdam, s. 97-114. 

 

Statens kartverk, 2018. www.norgeibilder.no [WWW Document]. URL www.norgeibilder.no (åpnet 

10.26.18). 

 

Statens vegvesen, 2014. Flom og sørpeskred. Veiledning. Vegdirektoratet håndbok V139. ISBN: 978-

82-7207-676-3. URL www.vegvesen.no/_attachment/740653/binary/1006021 

 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
http://eklima.met.no/
http://www.vegvesen.no/_attachment/740653/binary/1006021


 

 

 

 

 

VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1,  

Nesbyen vest og Arnegårdslie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1: Sørlige deler av høy skrent sør for Nesbyen. Bildet er tatt mot SV. Bygningene på bildet er Olsenbråten. VP 260-274. 

 

 

Figur 2: Nordlige deler av skrenten sør for Nesbyen. Bildet overlapper med forrige bilde. Tatt mot NV. 



 

 

 

 

Figur 3: Områder rundt hoppbakken og Leirbrøtebekken. Rukkedalen til høyre i bildet. Bildet er tatt mot SØ. 

 

 

Figur 4: Eksempel på hvordan skogsbilveger påvirker avrenningen i løsmasseskråningen i serpentinsvingene under 
Djupedokknatten. 



 

Figur 5: Blokk over Olsenbråten 

 

 

Figur 6: Blokk over Olsenbråten 



 

Figur 7: Ferske steinsprangblokker i ura over Olsenbråten. VP272 

 

 

Figur 8: Tømmervase skapt av jordskredhendelse. VP 282 



 

Figur 9: Skredbane over Smedsgården. VP 293 

 

 

Figur 10: Finstoffrik vegskjæring i Arnegårdslie 



 

Figur 11: Erosjonssikring langs veg i Arnegårdslie. 

 

 

Figur 12: Flomveg over veg. Moderat erosjonssikra. 



 

Figur 13: Flomveg over veg. Godt erosjonssikra. 

 

 

Figur 14: Sedimentasjonsbassen over Alfarvegen 247. VP 320 



 

Figur 15: Flomgrøft over Alfarvegen 247. 

 

 

Figur 16: Overhøyde 30-50cm ved omlagt bekkeløp i Leirbrøtbekken. VP 323 



 

Figur 17: Omlagt bekkeløp nedstrøms VP 323. 

 

 

Figur 18: Laveste overhøyde 10cm ned mot opprinnelige løp i Leirbrøtbekken. 



 

Figur 19: Jordskredblokker fra jordskredet i 2007 ved Smedsgården. VP 335 og 336 
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VEDLEGG 2A – Fotobilag område 2,  

Bø – Desarud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1: Steinskredlokaliteten ved Sanden, og Sandåne som drenerer ned på vifta i forgrunnen. Bildet er tatt mot NV. 

 

Figur 2: Eksempler på sammensatte avsetningstyper på elvesletta med fallsorterte steinsprang under skrenter midt i bildet, 
med vifteformede avsetninger nedenfor forsenkninger på hver side, ved Brunsvoll. Til venstre, finkorna, slak og godt sortert, 
til høyre grovkorna, bratt og dårligere sortert. Bildet er tatt mot SV.  



 

Figur 3: Svaparti over en vifteformet avsetning like ved Bergo og Brunsvoll 

 

 

Figur 4: Oppsprukne skrenter over Bø 



 

 

Figur 5: Oversiktsbilde over de sørlige områder av kartleggingsområdet. Tatt mot NVØ 

 

 

Figur 6: Abaksbekken og Børdalsbekken der det kan gå sjeldne sørpeskred og flomskred. En informant gav opplysninger om 
en skredhendelse i på 80-tallet i dette området. En mindre utglidning (rød ring) kan observeres på hogstfeltet ved 
Skriustølen i venstre billedkant. Bildet er tatt mot NV 

 



 

Figur 7: Utglidning 5-10m3 ved Hallingdalsvegen 4645. VP 240. Ikke tegn til bekk/flomløp på oversida. 25m mot nord (VP 
239) er et grunnvannsutspring som indikerer minst to lavpermeable (finkorninge el. usorterte) løsmasselag med 
mellomliggende vannførende akvifer med artesiske egenskaper. Økt porevannstrykk som følge av snøsmelting er trolig 
utløsende faktor sammen med romlig varierende tele-opptining. 

 

Figur 8: Snitt i utglidningen ved Hallingdalsvegen 4645. Stratigrafien viser lagdeling med dårlig sorterte lag mellomlagret av 
middels til godt sorterte lag med vekselvis tynne organiske og minerogene lag øverst i utglidningen. Dette indikerer trolig 
flere jordskredhendelser i øvre del av stratigrafien. VP 240 



 

Figur 9: Et mindre jordskred utløst nedenfor vegkroppen. VP 184 

 

 

Figur 10: Vann på avveie har nylig avsatt løsmasser. VP185 



 

Figur 11: VP188. Gammel stikkrenne (rød ring) tatt av flomhendelse(r) 

 

 

Figur 12:  VP 194. Tungeforma avsetning med 80-90% rundamatr uten finstoff og stort porevolum. Sørpeskredavseting. 
Ligger nedstrøms myr 



 

Figur 13: Gammel kjerreveg/buføringsveg som fører vann på avveie. VP 197 

 

 

Figur 14: Levee ved Åltonbekken/Abakksbekken. VP203 

 



 

Figur 15: Åltonbekken/Abaksbekken mde mye runda matr VP204 

 

 

Figur 16: VP 211 



 

Figur 17: VP 213 

 

 

Figur 18: VP 217 



 

Figur 19: Skrent over Søre Melum, og sannsynligvis kilden til stort steinsprang i 18. Bildet tatt fra Hankenhus, mot V. 

 

 

Figur 20: Steinsprangavsetninger i overgangen steinsprangur og elveslette. Bilde tatt ved VP 247. 



 

Figur 21: Steinsprangvollen ved Sanden. 

 

 

Figur 22: Steinskredlokaliteten på Sanden 
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VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3,  
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Figur 1:  Oversiktsbilde fra Geitsundlie. 2007-skredtet er markert med stiplet linje. Hogstfelt i bratt løsmasseskråning i 
venstre billedkant. Bildet er tatt mot NØ. 

 

Figur 2: Godt eksempel på hogstfelt i bratt løsmasseskråning med hogstveger som skjærer på skrå oppover dalsida. 
Hogstfeltet ligger like nord for kartleggingsområdet. Samlet skredsannsynlighet er større (snø og jordskred) enn før hogsten 
og terrenginngrepene ble gjennomført. Dette gjelder til skogen er revegetert og hogstveger er planert. 



 

Figur 3: Jordskredet ved Geitsund 2007. Foto: Nes kommune 

 

 

Figur 4: Jordskredet ved Geitsund 2007. Foto: Nes kommune. Høy finstoffandel i skredmassene. Foto: Nes Kommune 



 

Figur 5: Finsand/silt/leire i sedimentær blotning i Geitsundlie. VP153. Høy finstoffandel i skredmasser gir vanligvis lange 
skredutløp. 

 

 

Figur 6: Skredmasser etter en mindre hendelse stuvet opp mot trestamme. <10år. Pil angir flyteretning.  



 

Figur 7: Støtteforbygninger over vestre jernbanetunnelinnslag i Tupperudnatten. 

 

 

Figur 8: Oppsprukket skrent like Bergshagen. Utkilende og overhengende sprekkeretninger. Enkelte sprekkeplan har svært 
stor ruhet og bratt friksjonsvinkel, mens andre sprekkeplan har lav ruhet og slak friksjonsvinkel. 



 

Figur 9: Bergshagen med relativt stabil blokk over parabolantenna. Gunstig sprekkeretning som heller svakt innover i 
skråningen. 

 

 

Figur 10: Mulig steinsprangblokk bak uthuset i Bergshagen 



 

Figur 11: Kompakt og iserodert bergparti like vest for Bergshagen 

 

 

Figur 12: Steinsprangblokk, ifølge informant fra hendelse i 2017. 5-6 m3. VP 173. 



 

Figur 13: Avløste blokker og oppsprukket skrent over VP 173. 

 

 

Figur 14:Typisk ravine med lite vannføring og mye organisk materiale og løsmasser. Dette er ravina lengst nord i 
kartleggingsområdet. 



 

Figur 15: Tupperudnattens østside er mer oppsprukket enn sør- og vestsida. 

 

 

Figur 16: VP 177.Runda og kantrunda matr ved bru og tegn på fersk med fluvial massetransport. 



 

Figur 17: Finnesetbekken og slakt bakenforliggende daleføre og nedgravd rørgate til venstre. Bilde ter tatt mot NØ. 
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Figur 1: Eidalen sett mot øst. 

 

 

Figur 2: Runda materiale i Sandanåne kan indikere flomskred eller masseførende sørpeskred. VP 338 

 



 

Figur 3: Utglidning på 10x10m i ravineside ca.40 grader. Bruddkant 1-1,5 m. I hovedsak i slilt og leirfraksjonen med enkelte 
runda klaster. VP 352 

 

Figur 4: Bratt innmark nedenfor Øvre Renslo. VP 358 

 



 

Figur 5: Både kantet og runda materiale ved Nedre Renslo. VP 359 

 

 

Figur 6: Fersk massetransport av kantrunda materiale langs bekk i bratt ravine over Medrødningen. VP 362 



 

Figur 7: Jordskredlokalitet (1990-tallet) mellom Rødningen  og Medrødningen.  

 

Figur 8: Runda og kantrunda blokker i bekken oppstrøms Tamburplassen indikerer trolig tidligere jord- og 
flomskredhendelser. 



 

Figur 9: Haugete skredavsetninger ved Langeslett. VP 367 

 

 

Figur 10: Haugete terrengoverflate øst for innmarka ved Rukkedalen skole. Bildet er tatt mot øst. 
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