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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. Kartleggingen vil også gi bedre grunnlag for vurdering av
sikringstiltak.
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 skred i Tinn kommune, Telemark fylke.
Arbeidet er utført av Skred AS.
I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, 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.
Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges.

Oslo, februar 2016

Anne Britt Leifseth

Eli K. Øydvin

Avdelingsdirektør

Seksjonssjef
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Sammendrag
På oppdrag for NVE har Skred AS med Asplan Viak som underleverandør, utført
skredfarekartlegging for følgende områder i Tinn kommune:
-

Luråsgrende
Atrå
Krosso
Våer
Austbygde
Vestfjorddalen (fra Dale til Mæl)

Det er utarbeidet faresoner for skred i henhold til kravene i TEK10, for følgende
sikkerhetsklasser for skred: S1, S2 og S3. Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for
skred er hhv. 1/100, 1/1000 og 1/5000. Kravene i TEK10 omfatter følgende skredtyper i bratt
terreng:
-

Snøskred (inklusive sørpeskred)
Steinsprang
Løsmasseskred (flomskred og jordskred)

Steinskred og muligens fjellskred er en reel fare i Vestfjorddalen. En vurdering av dette ligger
utenfor omfanget av denne rapporten.
Faresoner for skred er utarbeidet på bakgrunn av følgende arbeid:
1) Innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere
potensielle fareområder.
2) Feltarbeid for å undersøke forhold som har betydning for skredutløsning og
rekkevidde i de skredutsatte områdene.
3) Vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene.
Løsmasseskred er dimensjonerende skredtype for de fleste faresoner i alle vurderte
områder. De fleste av dalsidene er gjennomskåret av raviner. Disse er dannet av
løsmasseskred og erosjon over mange 1000 år. Skredhistorikken fra historisk tid, viser også
stor aktivitet av løsmasseskred i områdene. Kommende løsmasseskred vil i stor grad
kanaliseres gjennom eksisterende raviner. Utbredelsen av faresonene er derfor knyttet til
plasseringen av raviner i terrenget. Nedenfor enkelte fjellskrenter i ulike områder, er
steinsprang dimensjonerende skredtype.
Det er skog i nesten alle fjellsider med terrenghelning over 30°. Sannsynligheten for
utløsning av snøskred er derfor begrenset. Skogen reduserer også sannsynligheten for
utløsning av løsmasseskred. Ved flatehogst av større areal i terreng brattere enn 30°, kan
snøskred bli dimensjonerende skredtype i flere områder. Samtidig vil sannsynligheten for
utløsning av løsmasseskred øke. Skogsveger med dårlig håndtering av overvann, vil også
føre til økt sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred. Vi anbefaler derfor å regulere
skogsdriften i potensielle utløsningsområder for snøskred og løsmasseskred.
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Innledning

1.1

Bakgrunn

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Som en del av skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av faren for
snøskred/sørpeskred, steinsprang/steinskred og jordskred/flomskred i statlig regi jfr. Plan for
skredfarekartlegging (NVE, 2011). Skred AS med Asplan Viak som underleverandør, har
utført kartlegging for følgende områder i Tinn kommune (Figur 1):
-

1.2

Luråsgrende
Atrå
Krosso
Våer
Austbygde
Vestfjorddalen (fra Dale til Mæl)

Mål

Det skal utarbeides faresoner for skred i henhold til kravene i TEK10 (Tabell 1). I bebygde
områder skal faresonekartet også vise hvilken skredtype som er «dimensjonerende», dvs.
hvilken skredtype som vurderes å kunne medføre skade. Områder der vi anbefaler
regulering av skogsdrift er også vurdert.

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2015).
Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet
S1
Liten
1/100
S2
Middels
1/1000
S3
Stor
1/5000
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Figur 1: Oversiktskart med de vurderte områdene. Bakgrunnskart © Kartverket,
www.kartverket.no.

1.3

Forbehold og avgrensninger

Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det
kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene.
Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaringene, på
tilgjengelige flyfoto og på tilgjengelig kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres
betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny
vurdering.
Tidligere rapporter og vurderinger kan inneholde verdifull informasjon. Dersom det kommer
frem ytterligere rapporter, anbefaler vi at det utføres en ny vurdering. Etter samtale med
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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personer under befaringen, har vi informasjon om at det er utført flere vurderinger, der vi ikke
har mottatt skriftlige rapporter.

1.4

Om de vurderte skredtypene

Skredtypene steinsprang, snø-, sørpe-, jord- og flomskred inngår i vurderingene. Bare skred
fra naturlige skråninger er vurdert, ikke stabilitet av menneskeskapte skråninger (utsprengte
fjellpartier, utgravinger, skjæringer osv.).
1.4.1

Snøskred

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30° og 50° bratt. Der det er brattere, glir
snøen fortløpende ut, før det bygges opp snødekke av betydning. Det vil derfor ikke dannes
større snøskred. Fjellsider som ligger i le for de vanligste nedbørførende vindretninger er
mest utsatt for snøskred. Likeledes går det oftest skred i skar, bekkedaler og andre
forsenkninger fordi det samles opp mest snø på slike steder.
Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. Hvis skogen står tett i
fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred. Det er tilfellet i store deler av de vurderte
områdene. Forutsetningen er at trærne er så høye at de ikke snør ned. Som regel må det
komme fra 0,5-1 m snø i løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred
skal bli utløst. Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred.
1.4.2

Sørpeskred

Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir
flytende. Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake
forsenkninger. I de her vurderte områdene, vil de hovedsakelig følge samme raviner som
kanaliserte løsmasseskred. Sørpeskredene kan forekomme i ulike terrengtyper og kan være
vanskelig å forutsi. De utløses helst når snøen er løs og lett, i nysnø eller grovkornet løs snø,
som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng.
1.4.3

Steinsprang

Steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghelningen er
større enn 40-45°. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og overheng som har utviklet
seg over lang tid. Det vanligste er mindre utfall på noen fåtalls kubikkmeter, men større
steinskred kan også forekomme. Steinsprang forekommer helst om våren og høsten, enten
som følge av frysing/tining og rotsprenging eller pga. store nedbørmengder som fører til høyt
vanntrykk i sprekkene i fjellet. Frittliggende blokker kan remobiliseres i bratt terreng, for
eksempel ved rotvelt.
1.4.4

Jordskred

Jordskred utløses i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og hvor terrenget er brattere enn
25-30°. Løsmasser med stort innhold av finstoff kan bli utløst i enda slakkere terreng.
1.4.5

Flomskred

Flomskred som følger bekker og elver kan bli utløst i løp med helning helt ned mot 15°. Jordog flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, men intense regnskyll.
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Sterk snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men da oftest i kombinasjon
med regn.
Som en samlebetegnelse for jord- og flomskred anvendes i resten av rapporten betegnelsen
løsmasseskred. Det skilles mellom kanaliserte og ikke-kanaliserte løsmasseskred. På grunn
av terrenget i de vurderte områdene, vil løsmasseskred hovedsakelig kanaliseres i
eksisterende raviner. Dette gjelder ikke nødvendigvis dimensjonerende løsmasseskred med
årlig sannsynlighet på 1/5000.

1.5

Effekt av skog

Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog
kan også bremse opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang. Skogen er derfor viktig å ta
med i vurderingene.
I alle de vurderte områdene var store deler av fjellsidene under befaringene dekket med tett
skog. Det har hatt stor betydning for utbredelsen av faresonene. Under befaringen fikk vi
informasjon om at det var betydelig mindre skog i fjellsidene på 1950-tallet, og spesielt på
1920-tallet. Flere av de registrerte skredhendelsene i områdene er fra dette tidsrommet, eller
før. Det er sannsynlig at sannsynlighet for skred har endret seg de siste 50-100 årene.
Vi har kartlagt områder der vi anbefaler at skogsdrift reguleres. Regulering bør omfatte både
flatehogst av skog, og etablering og vedlikehold av skogsveger. Til å vurdere disse
områdene har vi benyttet terrengmodellen samt kartgrunnlag. Områder der skogsdrift bør
reguleres, er definert som områder med skog, der terrenget er brattere enn 25-30°. Det betyr
at alle potensielle utløsningsområder for snøskred der det i dag er skog, er foreslått regulert.
Skog som har mulighet for å stoppe snøskred, løsmasseskred og steinsprang i bevegelse, er
ikke tatt med, dersom terrenget er slakere enn 25°. De fleste potensielle utløsningsområder
for løsmasseskred er også inkludert i arealet der det er foreslått regulert skogsdrift. Flere av
ravinene, som vil være skredbaner for løsmasseskred, er ikke tatt med i områdene.

1.6

Metodikk for faresonekartleggingen

Utarbeidelsen av faresonekart er gjennomført ved følgende arbeid:
1) Innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere
potensielle fareområder.
2) Feltarbeid for å undersøke forhold som har betydning for skredutløsning og
rekkevidde i de skredutsatte områdene.
3) Vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene.
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Tinn - Skredfarekartlegging utvalgte områder
Faresoner for skred i Luråsgrende, Austbygde, Atrå, Vestfjorddalen, Krosso og
Våer

2

Generelt om områdene

2.1

Klima

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

I flere tidligere rapporter, blant annet (NGI, 2004a; NGU, 2004), er det foretatt detaljerte
vurderinger av det generelle klimaet i området. Rapportene beskriver også værforholdene før
enkelte skredhendelser.
Ingen av rapportene omtaler forholdene i forhold til snøskred. Snøskred er ikke
dimensjonerende skredtype i de vurderte områdene. Vi har derfor ikke utført detaljerte
analyser av snø- og vindforholdene i områdene.
Vi har analysert data fra met.no stasjon 31080 Tessungdalen-Bakkhus (762 m o.h., omtrent
8 km nordvest for kartleggingsområde Luråsgrende) og 31410 Rjukan (320 m o.h., omtrent
midt i Rjukan sentrum). Data er hentet fra eklima.met.no.
2.1.1

Normaler

Normaler for nedbør og temperatur er vist for met.no stasjonene i Figur 2. Årsnedbør i
Tessungdalen er 790 mm, mens Rjukan har årsnedbør på 834 mm. Månedsnedbør er størst
på høsten.

Figur 2: Normalverdier for nedbør og temperatur i perioden 1961-1990. Temperatur for
Rjukan er interpolert. Data fra eklima.met.no.
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2.1.2

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Ekstremnedbør

Ekstremnedbør for de to stasjonene er vist i Tabell 2.

Tabell 2: Ekstremnedbør (mm) over et døgn for representative returperioder, samt maksimal
registrert snødybde for utvalgte met.no stasjoner rundt de vurderte områder. Data fra
eklima.met.no.
Stasjon

31080
TessungdalenBakkhus
31410 Rjukan

2.2

Høyde
(m o.h.)

762

Maks
registrert
snødybde
(cm)
144

320

96

Returperiode (år)
100
1000
5000 (PMP)
År Vinter År Vinter År Vinter
78

40

118

65

223

139

94

40

138

65

250

139

Terrengmodell

Vi har mottatt LiDAR data for alle områdene og terrenget rundt. Fra punktmålingene er det
for hvert område laget en digital terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m. Fra
denne terrengmodellen har vi beregnet terrenghelning og skyggerelieff (Kartbilag 4).
Nøyaktigheten av terrengmodellen er begrenset i områder med tett skog på grunn av få
målinger med treff på bakken.
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3

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Luråsgrende

Området ligger omtrent 8 km nord for Austbygde og nordenden av Tinnsjå. Området er vist
på kart i Figur 3. Bilder av fjellsidene er vist i Figur 4, Figur 5 og Figur 6.

Figur 3: Kart over Luråsgrende. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.
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Tinn - Skredfarekartlegging utvalgte områder
Faresoner for skred i Luråsgrende, Austbygde, Atrå, Vestfjorddalen, Krosso og
Våer

3.1

Grunnlag

3.1.1

Aktsomhetsområder

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Store deler av det vurderte området er dekket av aktsomhetssone for snøskred (Kartbilag 1)
og jord- og flomskred (Kartbilag 3). På nordøstsiden av dalen er noe areal dekket av
aktsomhetssoner fra steinsprang (Kartbilag 2).
3.1.2

Befaring

Det ble utført en befaring på bakken 2015-08-17 og området ble vurdert fra helikopter 201508-19. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 8. Det var god sikt under befaringen.

3.2

Beskrivelse av området

3.2.1

Topografi

Området dekker begge sider av Tessungdalen fra Spånem og Orekåse i nord til Engeset i
sørvest og Rue søndre i sørøst (Figur 3). Dalbunnen ligger rundt kote 470. Den østlige siden
av dalen er dominert av to fjellskrenter ovenfor bebyggelsen (Figur 4). Skrentene løper
omtrent sørøst-nordvest, og er nær vertikale. Ovenfor skrentene flater terrenget ut på rundt
kote 825. Holånuten (874 m o.h.) er høyeste punkt. Det er steinsprangur i foten av skrentene
(Figur 5). Mellom de to hovedskrentene, er det enkelte lokale og mindre skrenter. Det er
enkelte raviner i løsmassedekket mellom skrentpartiene.

Figur 4: Bilde av Luråsgrende og nordøst siden av dalen.
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Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Figur 5: Bilde av skrenten ovenfor Nordgarden, Luråsgrende.

Vestsiden av dalen (Figur 6) har to større, nær vertikale skrenter i nord. Lenger sør skråner
terrenget fra dalbunnen jevnt oppover mot vest. Terrenghelningen er 20-40 °. Rundt kote 770
blir terrenget igjen slakere, men fortsetter oppover mot Såte (1050 m o.h.) i nord og Såti
(1053 m o.h.) i sør. Fjellsiden er gjennomsatt av raviner.

Figur 6: Vestsiden av dalen i Luråsgrende.
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3.2.2

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N50 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 5.
Berggrunnen i den østlige dalsiden og ved skrentene vest for Kåsi i nord, er granittisk gneis.
Den slakere dalsiden sørvest i området består av metaryolitt.
3.2.3

Løsmassedekke

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i
Kartbilag 6. Langs Austbygdåe i bunnen av dalen er det enkelte elveavsetninger. Ovenfor
dette er det mot øst og vest morenemasser. Tykkelsen av morenedekket avtar oppover i
dalsidene. Nord og øst i området er det fjell i dagen. Kartene viser ikke skredavsetninger. På
kartgrunnlaget og under befaringen ble det observert både steinsprangur og flomskredvifter.
3.2.4

Vegetasjon

Størsteparten av fjellsidene øst og vest for området er dekket med skog (Figur 4, Figur 6,
Kartbilag 7). Det er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Det er flere skogsveger i
fjellsiden.
3.2.5

Avrenning

Austbygdåe renner mot sør gjennom området. Fjellsiden i vest dreneres gjennom flere større
bekker. Disse renner ned gjennom ravinene. I bunnen av de mindre ravinene er det trolig
avrenning i perioder med snøsmelting og intens nedbør. Fjellsiden i øst dreneres av mindre
bekker.
3.2.6

Registrerte skredhendelser

I nasjonal skreddatabase er det registrert en enkelt skredhendelse rett utenfor
kartleggingsområdet (ID 1 i Tabell 3). På befaringen fikk vi informasjon om ytterligere
hendelser. Disse er tatt med i Tabell 3. Under helikopterbefaringen ble det observert flere
skredsår i fjellsiden nordvest for det vurderte området. Disse er ikke tatt med i Tabell 3.

Tabell 3: Registrerte skredhendelser i Luråsgrende. For omtrentlig plassering av hendelsene,
se Kartbilag 8.
ID Referanse
Dato
1 Skreddatabase 1752-08-23

2

Befaring

Ca. 1983

3

Befaring

4

Befaring

1985?
1988?
1979

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredtype
Skade, kommentar
Løsmasseskred 1 person omkom ved «Bekkeset».
Plassen finnes ikke lenger. Bemerk
feil dato i registreringen og
usikkerhet i plasseringen.
Steinsprang
Steinblokk traff bolighus. Ingen
personskade. Voll bak huset ble
bygd etter hendelsen. Vi har ikke
mer informasjon om vollen.
Løsmasseskred Skredmasser mot veggen på
garasje.
Steinsprang
Ikke skade.
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3.2.7

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Sikringstiltak

Etter steinsprang rundt 1983, ble det etablert en voll bak bolighuset på Luråsgrende 165
(Gnr/Bnr 37/30). Vollkrona er vist i Kartbilag 8.
3.2.8

Tidligere vurderinger

Vi har ikke mottatt tidligere rapporter fra området. Ifølge beboere er det utført en
skredfarevurdering i forbindelse med ombygging av bolighuset på Luråsgrende 81 og en
driftsbygning samme sted (vist som «Muntlig vurdering?» i Kartbilag 8). Plasseringen ble da
vurdert som «trygg». Det har sannsynligvis blitt gjort detaljerte vurderinger i forbindelse med
vollen beskrevet i avsnitt 3.2.7 ovenfor, men vi er ikke kjent med disse.
3.2.9

Geomorfologiske tolkninger

Det er flere raviner i den vestlige fjellsiden. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag
8. Ravinene er dannet ved tidligere flomskred og erosjon. Enkelte vifteformene i bunnen av
ravinene er godt synlige, mens andre ikke er synlige på grunn av opparbeiding av jorden. Ur
nedenfor skrentene i og ovenfor området, viser steinsprangaktivitet siden siste istid. I
skrenten øst for Nordgarden (Figur 5), var det tegn på ferske utfall av steinsprangblokker.

3.3

Vurdering av skredfare

3.3.1

Snøskred

Store deler av fjellsidene ovenfor det vurderte området er brattere enn 30°. Det er derfor
potensielle utløsningsområder for snøskred. På grunn av skogen, anser vi sannsynlighet for
utløsning av snøskred som meget liten. Skogen ovenfor det vurderte området har derfor stor
betydning for utstrekningen av faresonene. Skogen bør derfor underlegges krav om skjøtsel.
Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer.
3.3.2

Sørpeskred

Sørpeskred er ikke kjent fra området. Vi antar derfor at sannsynligheten for utløsning er liten.
Sørpeskredmasser vil følge omtrent samme skredbaner som løsmasseskred. Faresonene for
løsmasseskred dekker derfor også områder for sørpeskred.
3.3.3

Skred i fast fjell

Skrentene øst for området er kildeområder for steinsprang. Det ble observert flere (gamle)
steinsprangblokker i det vurderte området. Spesielt i skrenten ovenfor Nordgarden, var det
forholdsvis hyppige utfall. Det fins også kildeområder, der steinblokker i toppen av
løsmassedekket kan remobiliseres.
Beregninger
Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10.
3.3.4

Løsmasseskred

Den vestlige fjellsiden er generelt bratt. Løsmasseskred vil trolig kanaliseres langs ravinene.
Overvannshåndtering langs skogsvegene i området er ikke undersøkt i detalj. Det er mange
skogsveger i fjellsiden. Erfaring tilsier at det ofte er sammenheng mellom utløsning av
løsmasseskred og terrenginngrep og for dårlig overvannshåndtering langs skogsveger. Vi
anser det derfor som mest sannsynlig at løsmasseskred utløses i forbindelse med
skogsveger i de bratte delene av fjellsiden.
Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i
løsmasseskred. Modellresultatene er også sammenliknet med skredutbredelsen fra
skredhendelsen ved Engeset (ID 3, Tabell 3).
Sensitivitet i modellresultater til de ulike innstillingene er testet og oppsummert i Tabell 4.
Parametersettene som vist i kjøring 05 i Tabell 4 er brukt til de fleste beregningene i
prosjektet.

Tabell 4: Ulike parametersett i RAMMS testet mot antatt utbredelse av skredhendelsen med
ID 3 i Tabell 3. Utløsningsområdet er vurderte fra ortofoto. Parametersettet i kjøring 05 er
anvendt i de fleste av beregningene i prosjektet.
Kjøring

My
(-)

Xi
Bruddkant
2
(m s )
(cm)

03
04
05
06

0,1
0,1
0,1
0,1

200
200
200
200

100
100
100
100

Oppløsning
terrengmodell
(m)
10
5
2
1

07

0,1

200

120

2

08

0,1

200

80

2

10

0,12

200

100

2

11

0,08

200

100

2

12

0,1

240

100

2

13

0,1

160

100

2
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Kommentar

For grovt resultat.
For grovt resultat.
Gode resultat, ofte anvendt
Lang beregningstid. Litt
kortere utløpslengde enn
kjøring 03, 04, 05.
Omtrent samme utløpslengde
som kjøring 05.
Omtrent samme utløpslengde
som kjøring 05.
Omtrent samme utløpslengde
som kjøring 05.
Omtrent samme utløpslengde
som kjøring 05.
Omtrent samme utløpslengde
som kjøring 05.
Omtrent samme utløpslengde
som kjøring 05.
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Det er ikke mulig å vite akkurat hvor neste løsmasseskred utløses fra. Derfor er
utløsningsområdet i beregningene definert som et område rundt kote 950. Området strekker
seg på oversiden av hele det vurderte området. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 9.
3.3.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 11. Dimensjonerende skredtype i den vestlige
fjellsiden er løsmasseskred. I den østlige fjellsiden veksler dimensjonerende skredtype
mellom steinsprang og løsmasseskred. Årlig sannsynlighet for steinsprang er størst lengst
oppe mot kildeområdene, men rekkevidden av steinsprang er forholdsvis begrenset. Årlig
sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred er generelt lavere enn steinsprang, men
utbredelsen av løsmasseskred er generelt større enn steinsprang. I deler av terrenget med
potensial for løsmasseskred, dekker faresonene derfor større areal.
3.3.6

Forutsetninger for faresonene

Flatehogst av skogen i fjellsidene vil øke sannsynligheten for utløsning av snø- og
løsmasseskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi anbefaler derfor
regulering av skogsdriften i områdene vist i Kartbilag 11. Deler av skogen i fjellsiden er
allerede registrert som vernskog (NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i
(NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al.,
2011). Faresonene tar høyde for eksisterende skredvoll ved Luråsgrende 165.
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4

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Atrå

Området ligger omtrent 15 km nordøst for Rjukan sentrum og dekker Gøystdal, en del av
Gausetdalen og fjellsiden fra nedenfor Uddaråsen og Buverudåsen ned mot Tinnsjå (Figur
7). Oversiktsbilder av de ulike dalsidene er vist i Figur 8 til Figur 11.

Gausetdalen

Gøystdal
Train
Røysland

Dusterud

Uddaråsen

Buverudåsen

Figur 7: Oversiktskart over Atrå. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.
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Buverudåsen

Uddaråsen

Figur 8: Bilde av terrenget nedenfor Buverudåsen, lengst sørøst i det vurderte området.

Bergsnatten

Dusterud
Berge

Figur 9: Bilde av terrenget ovenfor den sørvestlige delen av Gøystdal.
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Røysland

Figur 10: Bilde av fjellsiden i nordsiden av Gøystdal.

Skredhendelse
2011, ID 7

Train

Figur 11: Bilde av terrenget i den vestlige dalsiden i Gausetdalen. Den øvre delen av
skredbanen til hendelsen i 2011 ses fortsatt.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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4.1

Grunnlag

4.1.1

Aktsomhetsområder

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Store deler av Gøystdal, Gausetdalen og området langs Tinnsjå er dekket av
aktsomhetssoner for snøskred (Kartbilag 1). Nordsiden av Gøystdal er dekket av
aktsomhetssoner for steinsprang (Kartbilag 2). Dalsidene i størsteparten av området er
dekket av aktsomhetssone for jord- og flomskred (Kartbilag 3).
4.1.2

Befaring

Det ble utført en befaring på bakken 2015-08-18 og området ble vurdert fra helikopter 201508-19. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 8. Det var god sikt under befaringen.

4.2

Beskrivelse av området

4.2.1

Topografi

Atrå ligger ved nordenden av Tinnsjå, rundt kote 195. Fra Atrå strekker det vurderte området
seg mot vest, inn i Gøystdal, mot nord inn i Gausetdalen og mot sør, opp mot Uddaråsen og
Buverudåsen.
Nordsiden av Gøystdal er preget av flere fjellskrenter, som går omtrent øst-vest (Figur 7,
Kartbilag 4). Skrentene er nær vertikale. Ovenfor fjellskrentene stiger terrenget jevnt videre
opp mot Torsetåsen med toppunkt rundt kote 1100. Lengst vest i det vurderte området, på
sørsiden av Gøystdal, er det to nær vertikale fjellskrenter. Lenger sør i området, ovenfor
Dusterud, består fjellsiden av løsmasse, og stiger jevnt fra dalbunnen. Store deler av
fjellsiden er brattere enn 30°. Det er flere raviner i fjellsiden. Elva Gøyst renner gjennom
området.
Området i Gausetdalen dekker både fjellsidene mot øst og mot vest. Elva Mår renner mot
sør gjennom området. Fjellsiden mot øst stiger jevnt opp mot Måremsrudåsen med toppunkt
rundt kote 760. Den nedre delen av fjellsiden er forholdsvis jevn, med terrenghelning på
20-40°. I den øvre delen av fjellsiden er det mange små skrenter adskilt av slakere parti. Den
vestlige fjellsiden stiger opp mot Torsetåsen og Lislandnuten (842 m o.h.) mot vest. En nær
vertikal fjellskrent, Kåsåberget, strekker seg gjennom fjellsiden. Det er flere raviner i
løsmassedekket i fjellsiden.
Den nordvendte fjellsiden sør i området, stiger opp mot Uddaråsen og Buverudåsen i flere
jevne skråninger adskilt av større flate områder. Åsflaten rundt kote 580 er den største av de
flate parti. Terrenghelning fra Tinnsjå opp til Åsflaten, er 30-40° i de bratteste partiene, med
slakere flater imellom. Det er bare få og små skrenter i fjellsiden. Det er raviner i
størsteparten av fjellsiden. Spesielt i den sørøstlige delen av fjellsiden ligger ravinene tett.
4.2.2

Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N50 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 5.
Berggrunnen er granitt, med en overgang til metaryolitt i den vestlige delen av Gøystdal.
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4.2.3

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Løsmassedekke

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b), gjengitt i
Kartbilag 6. Rundt Atrå sentrum er det breelv- og bresjøavsetninger. I fjellsidene er det
moreneavsetninger, hovedsakelig bunnmorene, men et enkelt område med
avsmeltningsmorene i Gausetdalen. Tykkelsen av løsmassedekket øker generelt nedover i
fjellsiden.
4.2.4

Vegetasjon

Det er skog i alle fjellsider i og ovenfor det vurderte området (Kartbilag 7). Skogen er naturlig
blandingsskog og enkelte plantefelt med gran. Det var tegn på fersk hogst i deler av
fjellsidene. Det er skogsveger i flere høydenivå i de fleste av fjellsidene.
4.2.5

Avrenning

Avrenningen i området er hovedsakelig gjennom elvene Mår (gjennom Gausetdalen) og
Gøyst (gjennom Gøystdal) og Husevollåe fra sør. Avrenning ned til disse tre elvene og
direkte til Tinnsjå, skjer gjennom mindre bekkeløp i raviner og mindre forsenkninger. Under
befaringen var de fleste mindre bekkeløp tørre. Ved snøsmelting og i perioder med store
nedbørmengder, antar vi at det renner vann i de fleste av ravinene i fjellsidene.
4.2.6

Registrerte skredhendelser

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det flere registrerte skredhendelser i området. En
del av disse mener vi er feilregistreringer, blant annet isnedfall i Atrå sentrum.
Skredhendelsene som vi mener kan være riktige, er vist i Tabell 5. Fra andre rapporter og
samtale med personer på befaringen har vi fått informasjon om ytterligere skredhendelser.
Disse er også tatt med i Tabell 6. Plassering av hendelsene er vist i Kartbilag 8.
Løsmasseskred er eneste registrerte skredtype ved bebyggelse.
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Tabell 5: Registrerte skredhendelser i Atrå. For omtrentlig plassering av hendelsene, se
Kartbilag 8.
ID Referanse
1 Skreddatabase
2

Skreddatabase

3

Skreddatabase

4
5
6
7

Skreddatabase
Skreddatabase
Skreddatabase
Befaring, (NGI,
2011)

8

Befaring

4.2.7

Dato
Skredtype
Skade, kommentar
1792-07-15 Løsmasseskred Flere skred. Tre hus og jord ødelagt.
Muligens under Ofsen i 1789.
1822-08-15 Løsmasseskred Storflom der elva Gøyst tok nytt far.
Muligens flomproblem i stedet?
1752-08-04 Løsmasseskred Tre personer omkom. Plassering
meget usikker. Feil dato i database.
2013-05-15 Løsmasseskred Veg stengt. Flomskred.
2013-05-16 Løsmasseskred Skred på veg.
2007-07-05 Løsmasseskred Skred på veg.
2011-09-19 Løsmasseskred Skred på veg. Store
nedbørmengder og dårlig
overvannshåndtering ved skogsveg.
2001
Løsmasseskred Skredmasser over Dusterudvegen
og mot veggen på uthus. Rundt
antatt utløsningspunkt ses flere sår i
terrenget, der ytterligere skred kan
utløses. Sårene er tydelige på
ortofoto. Eventuelle skred herfra vil
gå ned i ravinen mot nordvest, nord
for bolighuset.

Tidligere vurderinger

Vi har fått tilgang på en enkelt rapport med detaljert skredfarevurdering fra området:
1) NGI rapport 20110781-00-1-R, Tinn kommune, Jordskred Traen Atrå - Rapport etter
skred 19.09.2011 (NGI, 2011). Rapporten beskriver skredhendelsen og årsakene til
skredhendelsen. Langvarig nedbør og intens nedbør på ulykkesdagen antas å være
direkte årsak til skredet. En avskjæringsgrøft var trolig medvirkende årsak. I rapporten
er det informasjon om en skredhendelse langs samme skredbanen ca. 1983.
Muligens var utløsningsområdet da 50 m høyere i fjellsiden. Skredmassene krysset
Fv756. Bemerk at det var tett vegetasjon i området rundt utløsningspunktet og langs
skredbanen.
Plassering av det vurderte området er vist i Kartbilag 8.
4.2.8

Geomorfologiske tolkninger

Det er flere raviner i fjellsidene. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8.
Ravinene er dannet ved tidligere flomskred og erosjon. Skillet mellom forsenkninger dannet
ved erosjon av bekker og forsenkninger dannet av flomskred er ikke klart. Det ble observert
flere levéer, noe som er tegn på flomskred. Vifteformene er synlige i bunnen av enkelte
raviner. Andre steder er vifteformene mindre synlige på grunn av terrenginngrep og
opparbeiding av jordene. Ur nedenfor skrentene i fjellsiden ovenfor området, viser
steinsprangaktivitet siden siste istid.
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4.3

Vurdering av skredfare

4.3.1

Snøskred

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Store deler av fjellsidene ovenfor området er brattere enn 30°. Disse områdene er potensielle
utløsningsområder for snøskred. På grunn av skogen, anser vi sannsynlighet for utløsning av
snøskred som meget liten. Skogen i de bratte deler av fjellsidene har derfor stor betydning
for utstrekningen av faresonene. Skogen bør derfor underlegges krav om skjøtsel.
Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer.
4.3.2

Sørpeskred

Sørpeskred er ikke kjent fra området. Vi antar derfor at sannsynligheten for utløsning er
meget liten. Sørpeskredmasser vil følge omtrent samme forsenkninger som løsmasseskred.
Faresonene for løsmasseskred dekker derfor også områder for sørpeskred.
4.3.3

Skred i fast fjell

Det er flere kildeområder for steinsprang i fjellsidene. Kildeområdene består dels av nesten
vertikale skrenter og dels av mer diffuse områder, der steinblokker i toppen av
løsmassedekket kan remobiliseres.
I Gøystdal er steinsprang dimensjonerende skredtype nedenfor Bergsnatten, ved Hesjuberg
og ved Håmåren. Årlig sannsynlighet for steinsprang inn i det vurderte området er spesielt
stor nedenfor Håmåren.
Beregninger
Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10.
4.3.4

Løsmasseskred

Fjellsidene er generelt bratte. Løsmasseskred vil trolig kanaliseres langs eksisterende
raviner. Det er mange skogsveger i terrenget ovenfor det vurderte området.
Overvannshåndtering langs skogsvegene er ikke undersøkt i detalj. Erfaring tilsier at det ofte
er sammenheng mellom utløsning av løsmasseskred og terrenginngrep og for dårlig
overvannshåndtering langs skogsveger. Vi anser det derfor som mest sannsynlig at
løsmasseskred utløses i forbindelse med skogsveger i de bratte delene av fjellsiden.
Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i
løsmasseskred. Modellresultatene er også sammenliknet med skredutbredelsen fra
skredhendelsen ved Train (ID 7, Tabell 5) og hendelsen ved Dusterud (ID 8, Tabell 5).
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Parametersettene som vist kjøring 05 i Tabell 4 er brukt. Utløsningsområdet er definert som
et område rundt kote 560. Området strekker seg på oversiden av hele det vurderte området.
Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 9.
Bratte lokale skrenter
Det er flere mindre løsmasseskrenter i området. For disse har vi ikke vurdert stabilitet, men
skrentene er merket i Kartbilag 11. I disse områdene må det utvises spesielt stor aktsomhet
ved terrenginngrep og endring av overflateavrenning.
4.3.5

Flom

Dersom store skredhendelser treffer elvene i området, vil flom være en sekundæreffekt. De
mest utsatte områder er vist i Kartbilag 11. I dette prosjektet er det ikke tegnet faresoner for
flom, som sekundæreffekt av skred. Det bør det gjøres mer detaljerte vurderinger av dette.
4.3.6

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 11. Dimensjonerende skredtype er
hovedsakelig løsmasseskred, men steinsprang nedenfor enkelte fjellskrenter.
4.3.7

Forutsetninger for faresonene

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av løsmasseskred og
snøskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår at skogsdrift i
arealet vist i Kartbilag 11 reguleres. En meget liten del av de foreslåtte områdene er allerede
registrert som vernskog (NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I
tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011). På grunn
av moderat terrenghelning i skogen nedenfor Uddaråsen og Buverudåsen, vil flatehogst ikke
føre til like stor økning i sannsynlighet for løsmasseskred, som i brattere området.
Sannsynligheten for utløsning av snøskred, vil kun øke betydelig ved flatehogst i de bratteste
områdene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

26/58

Tinn - Skredfarekartlegging utvalgte områder
Faresoner for skred i Luråsgrende, Austbygde, Atrå, Vestfjorddalen, Krosso og
Våer

5

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Krosso

Området ligger omtrent 3 km vest for Rjukan sentrum og er vist i Figur 12. Et oversiktsbilde
av Krosso er vist i Figur 13.

Figur 12: Kart over området ved Krosso. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.
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Gvepseborg

Figur 13: Oversiktsbilde av Krosso og nærliggende terreng.
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5.1

Grunnlag

5.1.1

Aktsomhetsområder

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Hele det vurderte området er dekket av aktsomhetssone for snøskred (Kartbilag 1) og
steinsprang (Kartbilag 2). Store deler av området er dekket av aktsomhetssone for jord- og
flomskred (Kartbilag 3).
5.1.2

Befaring

Det ble utført en befaring på bakken 2015-08-20 og området ble vurdert fra helikopter 201508-19. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 8. Det var god sikt under befaringen.

5.2

Beskrivelse av området

5.2.1

Topografi

Området ligger i en sørvendt fjellside og strekker seg fra elva Måne på rundt kote 320 mot
nord til kote 460 (Figur 12, Kartbilag 4). Terrenget stiger videre mot nord, til Gvepseborg på
kote 880. Størsteparten av fjellsiden ovenfor området er brattere enn 30°. Flere steder er det
nær vertikale brattkanter med fjell i dagen.
5.2.2

Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N50 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 5.
Berggrunnen er basalt (metabasalt, metatuff, foliert, stedvis med kvartsittlag, kvartsskifer og
konglomerat). Ved Gvepseborg er det innslag av rhyolitt og kvartsitt (NGU, 2004).
5.2.3

Løsmassedekke

Løsmassedekket i en liten del av området er kartlagt på detaljnivå, som beskrevet i (NGU,
2004). Resten av området er kartlagt i målestokk 1:250.000. Løsmassedekket er vist i
nasjonal løsmassedatabase (NGU, 2015b), gjengitt i Kartbilag 6. I den øvre del av fjellsiden
er det mye fjell i dagen. Tykkelsen av løsmassedekket øker nedover i fjellsiden.
Løsmassedekket veksler mellom morenemasse og skredavsetninger.
5.2.4

Vegetasjon

Det er skog i det vurderte området og i fjellsiden opp mot Gvepseborg (Figur 13, Kartbilag 7).
Skogen er naturlig blandingsskog. Under befaringen observerte vi at skogen var hogget i
forsenkningen under Krossobanen.
5.2.5

Avrenning

Området avgrenses mot øst av Krossåe, som renner i et veldefinert løp. Det er flere mindre
bekkeløp i forsenkningene i fjellsiden. Under befaringen var de fleste av bekkene tørre. Ved
snøsmelting og i perioder med store nedbørmengder, antar vi at det renner vann i de fleste
av forsenkningene i fjellsiden.
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5.2.6

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Registrerte skredhendelser

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det ikke registrert skredhendelser i området. Fra
andre rapporter og informasjon fra personer vi møtte på befaringen, har vi sammenstilt
relevante skredhendelser i Tabell 6. Løsmasseskred er eneste registrerte skredtype ved
bebyggelse.
Flere av de registrerte skredhendelsene kunne ikke tidfestes nøyaktig. Beboerne vi snakket
med, mente at hendelsene med ID 3 og 4 (Tabell 6) var umiddelbart etter etableringen eller
utvidelsen av vegen opp til Gvepseborg.

Tabell 6: Registrerte skredhendelser i området. For omtrentlig plassering av hendelsene, se
Kartbilag 8.
ID Referanse
1 (NGU,
2004)
2 Befaring
3 Befaring
4 Befaring

5.2.7

Dato
1927-06-28.,
29.
Ca. 1950
Etter 1930
Etter 1930

Skredtype
Skade, kommentar
Løsmasseskred Jordskred langs Krossåe, 2 bruer tatt,
veier borte.
Flomskred
Skred langs bekkeløp.
Flomskred
Skredmasser i vanninntak.
Flomskred
Skredmasser ut over P-plass.

Tidligere vurderinger

Vi har ikke fått tilgang på rapporter med detaljerte skredfarevurderinger fra området.
Følgende rapporter ligger utenfor området, men er relevante for vurderingene:
1) NGU rapport 2004.023, Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen (NGU, 2004).
Rapporten beskriver skred-relevante forhold rundt Rjukan. Det er tegnet faresoner for
Rjukan, men faresonene stopper ved Krossåe (Figur 14). Faresonen for skred med
årlig sannsynlighet ≥ 1/1000 strekker seg ned til Måne. Jordskred er dimensjonerende
skredtype. Steinsprang med årlig sannsynlighet ≥ 1/1000 kan nå ned til øvre del av
bebyggelsen i Fjellveien.
2) NGI rapport 20081771, Tinn kommune, Eiendom 136/16 – Skredvurdering (NGI,
2009). I rapporten er skredfare vurdert for et mindre område vest for Krosso. Samlet
sannsynlighet for skred er vurdert som > 1/1000. Slik vi tolker vurderingen, antas det
at snøskred, steinsprang og flomskred kan nå bebyggelsen, men flomskred er
dimensjonerende skredtype.
3) NGI Teknisk notat 20041453, Haugen, Kraftledningsveien, Rjukan - Skredvurdering
av våningshuset på Haugen (NGI, 2004b). Notatet oppsummerer flere vurderinger i
samme området. Årlig sannsynlighet for skred mot våningshuset på Haugen vurderes
til å være < 3/1000.
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Figur 14: Faresoner for ulike skredtyper for området øst for Krosso. Fra (NGU, 2004).

5.2.8

Geomorfologiske tolkninger

Det er flere raviner i fjellsiden. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8. Ravinene
er dannet ved tidligere flomskred og erosjon. Vifteformene i bunnen av ravinene er ikke
synlige, delvis på grunn av terrenginngrep. Ur nedenfor skrentene i fjellsiden ovenfor
området, viser steinsprangaktivitet siden siste istid.

5.3

Vurdering av skredfare

5.3.1

Snøskred

Snøskred kan utløses i forsenkningen under Krossobanen (Figur 12, Figur 13). Det er
hovedsakelig området mellom kote 550-620, som er potensielt utløsningsområde. Årlig
sannsynlighet for utløsning av snøskred er lav. Eventuelle snøskred vil følge forsenkningen
under Krossobanen. Med økt høyde på vegetasjonen, vil sannsynligheten for utløsning
reduseres.
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Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer.
5.3.2

Sørpeskred

Det er ikke potensielle utløsningsområder for sørpeskred ovenfor området.
5.3.3

Skred i fast fjell

Det er flere kildeområder for steinsprang i fjellsiden. Kildeområdene består dels av nær
vertikale skrenter, hovedsakelig i kote 650-850, og dels av mer diffuse områder, der
steinblokker i toppen av løsmassedekket kan remobiliseres.
Steinsprang er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer. Skog i fjellsiden vil redusere rekkevidden på steinsprang.
Rotvelt kan remobilisere blokker.
Ovenfor bolighuset i Kraftledningsveien 2, ligger en avløst blokk på omtrent 2 m3. Beboeren
uttrykte bekymring for stabiliteten av blokken. Årlig sannsynlighet for at blokken skal
remobiliseres, er lav. Blokken kan best sikres ved bolting eller støping av fot.
5.3.4

Løsmasseskred

Fjellsiden er generelt bratt, og løsmasseskred er kjent fra området. Løsmasseskred vil trolig
kanaliseres langs eksisterende raviner og forsenkninger i fjellsiden. Utfall av steinblokker kan
løse ut løsmasseskred. Overvannshåndtering langs vegen opp til Gvepseborg er ikke
håndtert på en god måte. Det øker sannsynligheten for løsmasseskred ned mot området.
Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i
løsmasseskred. Parametersettene som vist i Tabell 4 er brukt. Utløsningsområdet er definert
som et område rundt kote 560. Området strekker seg på oversiden av hele det vurderte
området. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 9.
5.3.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 11. Dimensjonerende skredtype er
løsmasseskred.
5.3.6

Forutsetninger for faresonene

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av jord- og flomskred. I
slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi anbefaler regulering av skogsdriften
i arealet vist i Kartbilag 11. Skogen over kote 850 er allerede registrert som vernskog (NIBIO,
2015). Skogdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger reguleres
og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011).
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Våer

Området ligger omtrent 6 km vest for Rjukan sentrum. Området er vist i Figur 15 og Figur 16.

Figur 15: Våer og fjellsiden mot nordvest. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no.
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Figur 16: Bilde av Våer og omliggende terreng.

6.1

Grunnlag

6.1.1

Aktsomhetsområder

Hele det vurderte området er dekket av aktsomhetssone for snøskred (Kartbilag 1). Store
deler av området er dekket av aktsomhetssone for steinsprang (Kartbilag 2) og jord- og
flomskred (Kartbilag 3).
6.1.2

Befaring

Det ble utført en befaring på bakken 2015-08-20 og området ble vurdert fra helikopter 201508-19. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 8. Det var god sikt under befaringen.

6.2

Beskrivelse av området

6.2.1

Topografi

Området ligger i en sørøstvendt fjellside og strekker seg fra rundt kote 470 til kote 570 (Figur
15, Kartbilag 4). Terrenget stiger videre mot nordvest, til kote 1200. Størsteparten av
fjellsiden ovenfor området er brattere enn 30°. Flere steder er det nær vertikale fjellskrenter.
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Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N50 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 5.
Berggrunnen er metarhyolitt og metamorf tuff.
6.2.3

Løsmassedekke

Løsmassedekket er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b), gjengitt i Kartbilag 6. I den
øvre delen av fjellsiden er det mye fjell i dagen. Kartet viser tynn morene i området og i
fjellsiden ovenfor. Studie av ortofoto og observasjoner gjort under befaringen viser at det i
fjellsiden er flere parti med fjell i dagen. Det er flere skredavsetninger enn det
oversiktskartleggingen viser. I forbindelse med veg og bebyggelse er det utført
terrenginngrep i en del av området og i fjellsiden ovenfor.
6.2.4

Vegetasjon

Det er skog i det vurderte området og i fjellsiden ovenfor (Figur 16, Kartbilag 7). Skogen er
naturlig blandingsskog. I områder med fjell i dagen, er skogen forholdsvis glissen.
6.2.5

Avrenning

Det er flere mindre bekkeløp i forsenkningene i fjellsiden. Under befaringen var de fleste av
bekkene tørre. Ved snøsmelting og i perioder med store nedbørmengder, antar vi at det
renner vann i de fleste av ravinene og forsenkningene i fjellsiden.
6.2.6

Registrerte skredhendelser

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det registrert et enkelt steinsprang mot vegen helt
vest i området. Det er registrert et snøskred (1833) rett utenfor området, men basert på
beskrivelsen, anser vi hendelsen som feilplassert.
På Fv 37 er det i svingene vest for området registrert 67 hendelser med steinsprang,
isnedfall og løsmasseskred. Slike hendelser kan være fra naturlig terreng, men størsteparten
av steinsprang og isnedfall på vegen er trolig fra fjellskjæringen. Frekvensen av disse
skredtypene er dermed lite representative for det naturlige terrenget ovenfor det vurderte
området.
Registrerte løsmasseskred på Fv 37 kan også skyldes terrenginngrep i forbindelse med
vegen, men vil i større grad være fra det naturlige terrenget. I perioden 2000-2014 er det
registrert 16 hendelser med løsmasseskred over en strekning på rundt 950 m. På hele
strekningen er det omtrent 1 hendelse per år. Per 30 m bredde av fjellsiden gir det et snitt på
rundt 30 år mellom hvert hendelse.
Det er lite informasjon om de registrerte løsmasseskredene på Fv 37, og det er derfor
vanskelig å vurdere usikkerhet i antall hendelser. Fra tidligere analyser av skredhendelser på
veg, har vi sett at antall registrerte hendelser kan være betydelig underregistrert, ned til
halvparten av antall faktiske hendelser. Antall skred som utløses fra naturlig terreng og treffer
vegen, er også vanskelig å anslå. Antar vi at rundt 1/3 av alle hendelser der løsmasseskred
treffer vegen er fra naturlig terreng, er det rundt 100 år mellom hver hendelse. Det er ikke
urealistisk å anta at tilsvarende er tilfellet i kote 650 ovenfor de store ravinene i fjellsiden over
det vurderte området.
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På befaringen fikk vi informasjon om en skredhendelse rundt 2003-2005. Den er beskrevet i
Tabell 7. Beboeren mente at skredet var utløst av steinsprang fra fjellsiden ovenfor vegen,
men ortofoto viser at skredet ble utløst fra fyllingen under svingen i Fv 37 direkte ovenfor det
vurderte området. På eldre flyfoto ser det ut til at hendelsen var mellom 2008 og 2012, mest
sannsynlig 2011 eller 2012. Det kan ikke utelukkes at det har løsnet masser fra fyllingen flere
ganger. På flere dager er det registrert flere enkelthendelser med løsmasseskred på Fv 37,
blant annet 2012-02-27.

Tabell 7: Registrerte skredhendelser i Våer. Skredhendelser registrert på Fv 37 er ikke tatt
med. For plassering av hendelsen, se Kartbilag 8.
ID Referanse Dato
1 Befaring
Usikker,
kanskje
2012-02-27

6.2.7

Skredtype
Skade, kommentar
Løsmasseskred Løsmasseskred utløst fra fylling under
Fv 37, omtrent kote 615. Skredmasser
omtrent ned til kote 520. Innkjøring til
bolighus dekket av skredmasser.

Tidligere vurderinger

Vi har ikke fått tilgang på rapporter med detaljerte skredfarevurderinger fra området. Det er
utført to rapporter for et område omtrent 1 km øst for Våer (NGI, 2009, 2004b). Innholdet i
rapportene er beskrevet i avsnitt 5.2.7 ovenfor.
6.2.8

Geomorfologiske tolkninger

Det er flere raviner i fjellsiden. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8. Ravinene
er dannet ved tidligere flomskred og erosjon. Vifteformene i bunnen av ravinene er ikke
synlige, delvis på grunn av terrenginngrep.

6.3

Vurdering av skredfare

6.3.1

Snøskred

En mindre botn i kote 990-930 nordvest for det vurderte området (Figur 15), har størst
potensial som utløsningsområde for snøskred. Glissen skog i botnen reduserer
sannsynlighet for utløsning. Eventuelle snøskred vil ha begrenset volum, og vil bremses av
skogen i skredbanen (Kartbilag 8).
Store deler av fjellsiden ovenfor området er brattere enn 30°. Det er derfor potensielle
utløsningsområder for snøskred. På grunn av skogen, anser vi sannsynlighet for utløsning av
snøskred som liten. Skogen ovenfor det vurderte området har derfor stor betydning for
utstrekningen av faresonene. Skogsdrift i området bør derfor reguleres.
Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer.
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Sørpeskred

Det er ikke potensielle utløsningsområder for sørpeskred ovenfor området.
6.3.3

Skred i fast fjell

Det er flere kildeområder for steinsprang i fjellsiden. Kildeområdene består dels av nær
vertikale skrenter og dels av mer diffuse områder, der steinblokker i toppen av
løsmassedekket kan remobiliseres.
Steinsprang er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer. Steinsprang kan utløse løsmasseskred i spesielle
situasjoner. Skog i fjellsiden vil redusere rekkevidden på steinsprang. Rotvelt kan
remobilisere blokker.
6.3.4

Løsmasseskred

Fjellsiden er generelt bratt, og løsmasseskred er kjent fra området. Løsmasseskred vil trolig
kanaliseres langs eksisterende raviner i fjellsiden.
Området med størst sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred, er nedenfor svingen i Fv
37 ovenfor det vurderte området. Det var her skredet beskrevet i Tabell 7 ble utløst.
Overvann fra Fv 37 ledes ut i toppen av fyllingen i svingen, og videre ned gjennom bekken i
ravinen. Nedslagsfeltet til bekken kan i perioder være svært stort. I perioder med intens
nedbør vil stabiliteten av fyllingen reduseres, og samtidig er det fare for erosjon langs
bekken. Vi anbefaler at det iverksettes sikringstiltak for å redusere sannsynligheten for
løsmasseskred i dette området.
Løsmasseskred kan utløses flere andre steder i terrenget, men ut over svingen i Fv 37, er
det vanskelig å peke ut de mest utsatte områdene. Utfall av steinblokker kan løse ut
løsmasseskred. Utglidninger og detaljstabilitet i fyllingene i området er ikke vurdert.
Stikkrenner, under den delen av Fv 37 som går gjennom området, er ikke dimensjonert til å
lede skredmasser fra sjeldne skredhendelser under vegen.
Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i
løsmasseskred. Parametersettene som vist i Tabell 4 er brukt. Utløsningsområdet er blant
annet definert som et område rundt kote 800. Området strekker seg på oversiden av hele det
vurderte området. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 9. Resultatene stemmer forholdsvis
godt med skredhendelsen oppsummert i Tabell 7.
6.3.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 11. Dimensjonerende skredtype er
løsmasseskred.
6.3.6

Forutsetninger for faresonene

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av løsmasseskred og
snøskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår regulering av
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skogsdriften i arealet vist i Kartbilag 11. Det er i dag vernskog over omtrent kote 800 (NIBIO,
2015). Skogdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I tillegg bør skogsveger reguleres
og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011).
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Austbygde

Området ligger ved nordenden av Tinnsjå, og avgrenses av Austbygdåe mot øst. Området er
vist på kart i Figur 17. Et bilde av fjellsiden ovenfor det vurderte området, er vist i Figur 18.

Pålerud

Furuheim Barnehage

Tinn Helsetun

Tinnsjå
Figur 17: Kart over det vurderte området ved Austbygde. Bakgrunnskart © Kartverket,
www.kartverket.no.
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Tinn Helsetun
Furuheim
Barnehage

Figur 18: Oversiktsbilde av fjellsiden ovenfor det vurderte området ved Austbygde.

7.1

Grunnlag

7.1.1

Aktsomhetsområder

Store deler av det vurderte området er dekket av aktsomhetssone for snøskred (Kartbilag 1)
og jord- og flomskred (Kartbilag 3). Det er ikke aktsomhetssoner fra steinsprang inn i
området.
7.1.2

Befaring

Det ble utført en befaring på bakken 2015-08-17 og området ble vurdert fra helikopter 201508-19. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle Kronholm
(Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 8. Det var god sikt under befaringen.

7.2

Beskrivelse av området

7.2.1

Topografi

Området dekker den vestlige dalsiden av Tessungdalen fra campingplassen ved Sandviken i
sør, til Pålerud i nord (Figur 17). Dalbunnen ligger på rundt kote 195. Vestsiden av dalen
ovenfor området (Figur 18) har en stor forsenkning i midten (Rauddalen). I tillegg til denne, er
fjellsiden gjennomsatt med raviner. Terrenget i området er forholdsvis slakt, men vest for
området skråner terrenget fra jevnt oppover mot vest mot Måremsrudåsen. Terrenghelningen
er 30-40°, med enkelte fjellskrenter rundt kote 550, der helninger er >50°. Ovenfor skrentene
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770 blir terrenget igjen slakere. Toppen av Måremsrudåsen er forholdsvis jevn, med flere
myrområder og vann.
7.2.2

Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologien er kartlagt i NGU sin N50 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i Kartbilag 5.
Berggrunnen i den vestlige delen er granitt.
7.2.3

Løsmassedekke

Løsmassedekket i området er kartlagt i målestokk 1:250.000 (NGU, 2015b) og gjengitt i
Kartbilag 6. Langs Austbygdåe i bunnen av dalen er det breelvavsetninger og
bresjøavsetninger ned mot Tinnsjå. Oppover i dalsiden mot vest, er det avsmeltningsmorene
og bunnmorene. Tykkelsen på morenedekket avtar med høyden.
Kartet i Kartbilag 6 viser ingen skredavsetninger. På det detaljerte kartgrunnlaget, og under
befaringen ble det observert flere flomskredvifter. Disse er spesielt tydelige i kartene med
skyggerelieff vest for Tinn helsetun (Kartbilag 4).
7.2.4

Vegetasjon

Størsteparten av fjellsiden vest for området er dekket med skog (Figur 18, Kartbilag 7). Det
er naturlig blandingsskog og noen granfelt. Det er flere skogsveger i fjellsiden, og det er nylig
utført flatehogst i deler av fjellsiden.
7.2.5

Avrenning

Austbygdåe avgrenser området mot øst. Fjellsiden i vest dreneres gjennom en større bekk,
Gvamsbekk, nord i området. Denne bekken har et forholdsvis stort nedslagsfelt. Det er
vannsig i bunnen av de fleste ravinene. Her er det trolig mer avrenning i perioder med
snøsmelting og intens nedbør. Avrenningen gjennom ravinene er trolig begrenset på grunn
av forholdsvis små nedslagsfelt.
7.2.6

Registrerte skredhendelser

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det registrert flere skredhendelser i nærhet av
kartleggingsområdet (Tabell 8).

Tabell 8: Registrerte skredhendelser i Austbygde. For omtrentlig plassering av hendelsene,
se Kartbilag 8.
ID Referanse
Dato
1 Skreddatabase 2012-03-14

Skredtype
Løsmasseskred

2
3

Steinsprang
Løsmasseskred

Skreddatabase 1836-05-02
Skreddatabase 1924-08-19
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Tidligere vurderinger

Vi har hatt tilgang på to rapporter som beskriver skredfarevurderinger i området:
1) NGI notat 20100835-00-2-TN, Austbygdi, Tinn - Befaringsrapport vedrørende økt
jordskredfare i Austbygdi, Tinn (NGI, 2010). Notatet beskriver vurderinger relatert til
sannsynlighet for jordskred i forbindelse med hogst og etablering av skogsveger.
Notatet beskriver en generell vurdering av deler av fjellsiden der det er utført hogst.
Det konkluderes med at flatehogst har ført til økt fare for løsmasseskred i
bebyggelsen nedenfor. Etablering av ny skog i hogstfeltene vil på sikt redusere faren
for løsmasseskred. Det anbefales at kommunen «… bør også vurdere fysiske
sikringstiltak for bebyggelsen, da bebyggelsen ligger i mulig utløpsområde for
jordskred.»
2) NGI notat 20100835-00-3-TN, Barnehage i Austbygde, Tinn - Skredfarevurdering for
Furuheim barnehage (NGI, 2012). I dette notatet vurderes sikkerheten for en
barnehage i området som tidligere notatet beskrev. Det vurderes at årlig
sannsynlighet for skred ved barnehagen er <1/5000. Samtidig kommenteres det at
barnehagen ligger på en flomskredvifte, og det er foreslått mulige risikoreduserende
tiltak, blant annet vernskog. I notatet står det at «… den tette skogen i lia over
barnehagen gjør at barnehagen ligger trygt for alle typer skred i dag. Uten skog, eller
ved snauhogst i de bratte områdene (>28°) i lia over barnehagen, vil barnehagen
ligge skredutsatt. Jord- og flomskred vil kanaliseres mot barnehagen via ravinene
markert i kart 1. Historien forteller at det i dette området med sjeldne mellomrom kan
gå løsmasseskred ved langvarig og/eller intens nedbør, gjerne også i kombinasjon
med snøsmelting. Dersom forholdene ligger til rettefor det, vil dette kunne skje igjen.»
Plasseringen av Furuheim Barnehage er vist i Figur 17 og i Kartbilag 8.
7.2.8

Geomorfologiske tolkninger

Det er flere raviner i fjellsiden. Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8. Ravinene
er dannet ved tidligere løsmasseskred og erosjon. Enkelte av vifteformene i bunnen av
ravinene er godt synlige, mens andre ikke er synlige på grunn av terrenginngrep.

7.3

Vurdering av skredfare

Skred fra fjellsiden øst for det vurderte området, vil hovedsakelig stoppe i Austbygdåe.
Skredfarevurderingen i den østlige fjellsiden er derfor ikke beskrevet videre.
7.3.1

Snøskred

Store deler av fjellsidene ovenfor området er brattere enn 30°. Disse områdene er potensielle
utløsningsområder for snøskred. På grunn av skog i utløsningsområdene, anser vi
sannsynlighet for utløsning av snøskred som liten. Skogen ovenfor det vurderte området har
derfor stor betydning for utstrekningen av faresonene. Skogsdrift i fjellsiden bør derfor
reguleres.
Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype. Vi har derfor ikke utført beregninger av
utbredelse for ulike scenarioer.
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Sørpeskred

På grunn av myrområdene i nedslagsfeltet til Gvamsbekk (nord i området, Figur 17) kan
sørpeskred langs denne bekken ikke utelukkes. Sørpeskredmasser vil følge omtrent samme
forsenkninger som løsmasseskred. Faresonene for løsmasseskred dekker derfor også
områder for sørpeskred. Sannsynligheten for sørpeskred andre steder i området er liten.
7.3.3

Skred i fast fjell

Skrentene ovenfor området er kildeområder for steinsprang. Skrentene er av begrenset
vertikal utstrekning, og steinsprang vil stoppe forholdsvis raskt i terrenget nedenfor
skrentene, og vil ikke nå inn i det vurderte området. Steinsprang kan utløse løsmasseskred i
helt spesielle situasjoner.
7.3.4

Løsmasseskred

Løsmasseskred kan utløses som jordskred eller flomskred ulike steder i fjellsiden:
1) I forbindelse med skogsveger på grunn av mangelfull overvannshåndtering.
Overvannshåndtering langs skogsvegene i området er ikke undersøkt i detalj.
Erfaring tilsier at det ofte er sammenheng mellom utløsning av løsmasseskred og for
dårlig overvannshåndtering langs skogsveger.
2) I nye hogstfelt.
3) Nedenfor skrentene i situasjoner med stort vanninnhold i løsmassedekket og
steinsprang.
4) Erosjon langs bekkeløp i bunnen av ravinene.
Skredmassene vil mest sannsynlig kanaliseres langs eksisterende raviner.
Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i
løsmasseskred. Det er ingen ferske løsmasseskred i området. Vi har derfor anvendt
parametersettet som vist i Tabell 4 til de fleste beregningene. Utløsningsområdet er definert
som et område rundt kote 950. Området strekker seg på oversiden av hele det vurderte
området. Utvalgte resultater er vist i kartbilag 9.
7.3.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 11. Dimensjonerende skredtype er
løsmasseskred.
Bemerk at Furuheim barnehage ligger innenfor faresonen for S3 (årlig sannsynlighet
≥ 1/5000). Vi mener at årlig sannsynlighet for skred ved barnehagen er større enn det som er
vurdert i NGI notat 20100835-00-3-TN (NGI, 2012). NGI mener skogen gir tilstrekkelig
sikkerhet mot utløsning av løsmasseskred i terrenget ovenfor barnehagen. Vi har erfaring
med at skogsveger har større effekt på utløsning av løsmasseskred enn selve skogen. Se for
eksempel skredhendelsen i Atrå, beskrevet i avsnitt 4.2.7, side 24. Nedslagsfeltet til ravinen
ned mot barnehagen krysses av skogsveger i minst seks ulike høyder. Minst fem av
krysningene er i terreng brattere enn 30°. Vi mener det gir så stor sannsynlighet for utløsning
av løsmasseskred, at scenarioer med årlig sannsynlighet på både 1/1000 og 1/5000 må
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vurderes for den aktuelle ravinen. I scenariet for løsmasseskred med årlig sannsynlighet på
1/5000 når utbredelsen av skredmasser ned til Furuheim barnehage.
Samtidig bemerker vi at det er rom for tolkning av kravene til fastsettelse av faresoner. I
TEK10 er det følgende beskrivelse for avgrensning faresonene: «…årlig sannsynlighet for
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse
og/eller større materielle skader» (DiBK, 2015). Samtidig er det store usikkerheter i
vurderingene som ligger til grunn for faresonene.
Følgende forhold gjør at vi mener det er riktig å tegne en faresone på skred med årlig
sannsynlighet på ≥ 1/5000 ved barnehagen:
1)
2)
3)
4)

Risikovurderingen som ligger bak valg av sikkerhetsklasser for barnehagen.
Plasseringen av barnehagen på en skredvifte.
Flere skredhendelser i forholdsvis kort avstand fra barnehagen.
Et føre-var-prinsipp, der usikkerheter ved vurderingene må tas med i betraktning.

Det bør utføres en nytte-kostnadsvurdering av ulike sikringstiltak for barnehagen. En
foreløpig vurdering tilsier at sikring av barnehagen med ledevoller, vil være det mest aktuelle
sikringstiltaket.
7.3.6

Forutsetninger for faresonene

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av snøskred og
løsmasseskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår regulering
av skogsdrift i arealet vist i Kartbilag 11. Dette er tidligere foreslått for et mindre område i NGI
notat 20100835-00-3-TN (NGI, 2012). Skogdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I
tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011).
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Vestfjorddalen (fra Dale til Mæl)

Området ligger i Vestfjorddalen og strekker seg fra Dal, omtrent 5 km øst for Rjukan sentrum,
til Mæl, ved Vestfjorden (Figur 19). Oversiktsbilder av de ulike dalsidene er vist i Figur 20 til
Figur 23.

Mæl

Dale/Moe
Vestre

Figur 19: Oversiktskart over området fra Dale til Mæl i Vestfjorddalen. Bakgrunnskart ©
Kartverket, www.kartverket.no.
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Haugfoss

Figur 20: Bilde av fjellsiden ovenfor Rollag.

Kvitåe

Fredheim

Bruflåt

Figur 21: Bilde av fjellsiden rundt Kvitåe, ovenfor Bruflåt og Fredheim.
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Røe

Bjørtuft

Figur 22: Bilde av fjellsiden mellom Miland (til høyre) og Moe Vestre (til venstre). Bemerk
relativt nye hogstfelt øverst i fjellsiden. Foten av fjellsiden består av mange
sammenhengende skredvifter.

Miland

Figur 23: Bilde av fjellsiden nordøst for Miland.
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8.1

Grunnlag

8.1.1

Aktsomhetsområder

Dato: 2016-02-01
Rapport: 15046-01-1

Størsteparten av området er dekket av aktsomhetssoner for snøskred (Kartbilag 1).
Aktsomhetssoner for steinsprang (Kartbilag 2) og aktsomhetssoner for jord- og flomskred
(Kartbilag 3) dekker også store deler av området.
8.1.2

Befaring

Det ble utført en befaring på bakken 2015-08-19 og området ble vurdert fra helikopter
samme dagen. Deltakerne var Steinar Nes og Henrik Langeland (Asplan Viak) samt Kalle
Kronholm (Skred AS). Sporloggen fra befaringen er vist i Kartbilag 8. Det var god sikt under
befaringen.

8.2

Beskrivelse av området

8.2.1

Topografi

Dalbunnen i området ligger i øst ved Vestfjorden rundt kote 195, og stiger jevnt til kote 230
ved Moe Vestre i vest. Elva Måna renner i dalbunnen. Fra Moe Vestre til Miland løper dalen
omtrent nordøst-sørvest. Mot nord stiger terrenget opp mot Geitåsen. Mellom kote 300 og
kote 1000 er terrenget brattere enn 30°. I løsmassedekket i den nedre delen av fjellsiden
ligger ravinene side om side, kun adskilt av avsetninger fra større fjellskred. Den øvre delen
av fjellsiden er preget av flere fjellskrenter. Disse er 50-90° bratte. Over kote 1000 blir
terrenget betydelig slakere og fortsetter som et platå mot vest.
Ved Miland renner elva Middøla inn i området fra vest, gjennom Håkådalen, i et dypt
nedskjært løp. Fra Miland til Rollag løper Vestfjorddalen omtrent øst-vest. Mot nord ligger
Mælsåsen med topp rundt kote 950. Fjellsiden er forholdsvis jevn, og store deler er brattere
enn 30°.
Sørsiden av Vestfjorddalen er generelt brattere enn nordsiden. Det er fjell i dagen langs det
meste av dalsiden, og tynnere løsmassedekke. Allikevel er det mange raviner, men de er
generelt mindre enn på nordsiden av dalen. Rundt kote 800 blir terrenget slakere, men
fortsetter å stige mot sørøst. Her flater terrenget ut rundt kote 1000, men stiger deretter
videre mot sør og øst opp mot Ørnenipa (1333 m o.h.).
8.2.2

Berggrunnsgeologi

Berggrunnsgeologien i området er kartlagt i NGU sin N250 kartserie (NGU, 2015a), gjengitt i
Kartbilag 5. En liten del vest i området er kartlagt i N50 kartserien, men gir lite ytterligere
informasjon. Berggrunnen er ryolitt.
8.2.3

Løsmassedekke

Løsmassedekket i en del av området er kartlagt på detaljnivå, som beskrevet i (NGU, 2004).
Resten av området er kartlagt i målestokk 1:250.000. Løsmassedekket er vist i nasjonal
løsmassedatabase (NGU, 2015b), gjengitt i Kartbilag 6. I den øvre del av fjellsiden er det
mye fjell i dagen. Tykkelsen av løsmassedekket øker nedover i fjellsiden. Løsmassedekket
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veksler mellom morenemasse og skredavsetninger. Nederst i dalbunnen er det
elveavsetninger.
8.2.4

Vegetasjon

Det er skog i alle fjellsider i og ovenfor det vurderte området (Figur 20 til Figur 23 og
Kartbilag 7). Skogen er naturlig blandingsskog og enkelte plantefelt med gran. Det er
skogsveger i flere høydenivå i de fleste av fjellsidene.
8.2.5

Avrenning

Avrenningen i området er gjennom elven Måna gjennom Vestfjorddalen. Middøla renner inn i
det vurderte området fra nord, ved Miland. Flere bekker renner ned over fjellsidene, blant
annet (fra øst mot vest) Rollagåe ved Rollag, Mjonå ved Einung/Bøle, Røyså ved
Roe/Bjørtuft og Kvitåe ved Bruflåt. Dessuten er det bekker i ravinene. Under befaringen var
de fleste mindre bekkeløp tørre. Ved snøsmelting og i perioder med store nedbørmengder,
antar vi at det renner mer vann i de fleste bekker.
8.2.6

Registrerte skredhendelser

I nasjonal skreddatabase (NVE, 2015) er det flere registrerte skredhendelser i området. Flere
av disse beskriver flere skredhendelser og plasseringen av mange hendelser er usikker. Et
sammendrag av hendelsene er vist i Tabell 9. I Vedlegg 2 og Kartvedlegg 8 til NGU
rapporten (NGU, 2004), er det rapportert ytterligere skredhendelser. Disse er ikke tatt med i
Tabell 9. En del av Kartvedlegg 8 i NGU rapporten er gjengitt i Figur 24. Enkelte år har det
vært spesiell stor skredaktivitet i området: i Rjukan i 1927 og i Mæl og Rollag i 1752, 1858 og
1927. Tre store hendelser på rundt 300 år indikerer at slike hendelser har en årlig
sannsynlighet på 1/100. Det er mulig at økt fremvekst av skog har redusert årlig
sannsynlighet for slike hendelser noe. Store hendelser kan også være lokale, og ikke
forekomme i hele det vurderte området på samme tid. En grov statistisk betraktning av antall
raviner i området, sammenholdt med antall registrerte skredhendelser, tilsier at årlig
sannsynlighet for løsmasseskred per ravine er i størrelsesordenen 1/500-1/1000.
Løsmasseskred er eneste skredtypen i Tabell 9. Ellers er det i Vestfjorddalen registrert både
steinsprang, snøskred og sørpeskred (NGU, 2004). Vi har erfaring med at den nasjonale
skreddatabasen har en stor grad av underrapportering. Det er også nevnt i (NGU, 2004). Det
gjelder trolig spesielt mindre skredhendelser som steinsprang og skred som ikke fører til
direkte ødeleggelser.
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Tabell 9: Registrerte skredhendelser i Vestfjorddalen (fra Dale til Mæl). For omtrentlig
plassering av hendelsene, se Kartbilag 8.
ID
1

Referanse
Dato
Skreddatabase 1950-08-18

2

Skreddatabase 1789-07-22

3

Skreddatabase 1720? 1723?

4

Skreddatabase

5

Skreddatabase 1858-07-15

6

Skreddatabase 1752-08-23

7
8

Skreddatabase 1671? Også
1754?
Skreddatabase 1858-07-08

9

Skreddatabase 1983-05-10

1879-05-29

10 Skreddatabase 2013-05-16
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Skredtype
Skade, kommentar
Løsmasseskred Ødelagte uthus, stoppet i bolighus
på Nyland. Tok stabbur på
Eggerud. Lufttrykk.
Løsmasseskred Skade på jord og skog. Usikker
plassering.
Løsmasseskred Skade på jord og skog. Usikker
plassering.
Løsmasseskred Flere skader. Løsmasseskred og
flom. Usikker plassering.
Løsmasseskred Flere skader, bla på hus.
Løsmasseskred og flom.
Løsmasseskred Skader på flere (5?) hus ved
Møligardene. Bare kyrkja på
Mælshaugen sto igjen.
Løsmasseskred Skader på jord ved Nigard eller
Klonteig. Usikker plassering.
Løsmasseskred Skader på hus flere steder i
området. Usikker plassering.
Løsmasseskred Skader på bolighus. Skredmasser
i Fv37 og banelinja. Arbeid på
skogsveg.
Løsmasseskred Skred på Fv37.
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Figur 24: Den østlige delen av Kartvedlegg 8 i (NGU, 2004), som viser registrerte
skredhendelser i Vestfjorddalen (Dale til Mæl). Lilla farge: enkelte jordskred. Lys rosa:
Områder hvor det er rapportert mange jordskred. Mørk rosa: Fjellskred / større steinsprang.
Tidspunkt for skredhendelsene er vist.
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Tidligere vurderinger

Vi har fått tilgang på følgende rapporter med detaljerte skredfarevurderinger rundt området:
1) NGU rapport 2004.023, Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen (NGU, 2004).
Rapporten beskriver skred-relevante forhold rundt Rjukan. Det er tegnet faresoner for
Rjukan, men faresonene slutter vest for Moe Vestre i det her vurderte området (Figur
25). Det er utført gravegroper og dateringer flere steder i området. Fra disse samt
gjennomgang av historiske hendelser, er det konkludert med at «… det kan jordskred
med en sannsynlighet på 10-3 eller høyere i alle eksisterende skredbaner.»
2) NGI Teknisk notat 20130340-1-TN, Akuttbefaring til Rjukan den 16. mai 2013 Vurdering av skredfare. Notatet beskriver forholdene under en akuttbefaring. Det er
observasjoner av nesten tette stikkrenner og mangelfull kontroll med overvann.
3) NGI Rapport 20041366-1, Moe Vestre, 120/17, Rjukan - Skredfarevurdering og
sikringsmuligheter for regulert område og tilstøtende areal. Rapporten konkluderer
med at «Sannsynligheten for en eller annen bygningsmessig skade skal skje anses
for å være større enn 1x10-3 pr. år for alle tomtene.» Det vurderes at løsmasseskred
kanalisert som flomskred langs de eksisterende raviner, er dimensjonerende
skredtype. Det er foreslått sikringstiltak for eksisterende og planlagt bebyggelse på
Moe Vestre. Under befaringen i området var sikringstiltaket ferdigstilt. I rapporten er
det gitt en detaljert klimatisk beskrivelse av området. Det er også rapportert om sju
flomskred i området i 1927, samt slam fra to raviner i 2004.
4) NGI rapport 20011207-1, Skredfarevurderinger, Destinasjon Rjukan - Oversiktsplan
(NGI, 2001). Rapporten beskriver vurderinger av skredfare for planlagt utbygging av
skianlegg og hytter i Gaustadområdet. Det er tegnet faresoner for skred årlig
sannsynlighet på ≥ 1/1000. En del av faresonekartet fra rapporten er gjengitt i Figur
26.
Plasseringen av områdene beskrevet i rapportene er vist i Kartbilag 8.
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Figur 25: Faresoner for skred vest for det vurderte området. Fra Kartvedlegg 4, (NGU, 2004).
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Figur 26: Faresoner for skred, fra (NGI, 2001). Vi antar at den ytre grønne streken angir
grense for vurdert område. Videre antar vi at det er grenser for skred med årlig sannsynlighet
på ≥ 1/1000 som er tegnet inn. Dette til tross for at det i rapporten også nevnes at det er
«omtrentlige grenser for maksimalt skredutløp».

8.2.8

Geomorfologiske tolkninger

Geomorfologisk tolkning av terrenget er beskrevet i detalj i (NGU, 2004). Kort oppsummert
viser de mange forsenkninger i terrenget tidligere tiders aktivitet av løsmasseskred.
Ravinene som når inn i området er vist i Kartbilag 8. Vifteformene er synlige i bunnen av
enkelte raviner. Andre steder er vifteformene mindre synlige på grunn av terrenginngrep og
opparbeiding av jordene. Ur nedenfor skrentene i fjellsiden ovenfor området, viser
steinsprangaktivitet siden siste istid.

8.3

Vurdering av skredfare

8.3.1

Snøskred

Store deler av fjellsidene ovenfor området er brattere enn 30°. Disse områdene er potensielle
utløsningsområder for snøskred. På grunn av skogen, anser vi sannsynlighet for utløsning av
snøskred som liten. Skogen i de bratte deler av fjellsidene har derfor stor betydning for
utstrekningen av faresonene, og bør underlegges krav om skjøtsel.
Flere steder, blant annet ovenfor Bjørtuft, er det i løpet av de siste 10-15 årene utført
flatehogst av betydelige areal i områder med terrenghelning >30°. Det fremkommer av
historiske ortofoto. Dette øker sannsynlighet for utløsning av snøskred betydelig. Skogen i
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den nedre del av fjellsiden har begrenset bremsende effekt, fordi skredmasser vil få betydelig
hastighet før de treffer skogen.
Snøskred er ikke dimensjonerende skredtype noe sted i området. Vi har derfor ikke utført
beregninger av utbredelse for ulike scenarioer. Ved flatehogst av større areal brattere enn
30°, kan snøskred bli dimensjonerende skredtype flere steder i området.
8.3.2

Sørpeskred

Sørpeskredmasser vil følge omtrent samme forsenkninger som løsmasseskred. Faresonene
for løsmasseskred dekker derfor også områder for sørpeskred, og vi har ikke vurdert
sannsynlighet for utløsning eller utbredelse av sørpeskred spesielt.
8.3.3

Skred i fast fjell

Fjellskred
Fjellskred er en aktuell skredtype i området (NGU, 2004). Ved Bjørtuft er det registrert et
fjellskred i 1789, i forbindelse med «Stor-Ofsen». Rekkevidden var ned til bebyggelsen. Nord
for Miland, ved Raudsteinåsen, er det strukturer i fjellet som tyder på at et større fjellparti er
ustabilt. Et fjellskred her vil demme opp Middøla og føre til betydelig endring i vannføringen i
Middøla (sekundæreffekt). Detaljerte vurderinger av sannsynlighet for og utbredelse av
fjellskred, og faresoner som skyldes flom som sekundæreffekt, ligger utenfor dette
oppdraget.
Steinsprang
Det er flere kildeområder for steinsprang i fjellsidene. Kildeområdene består dels av nesten
vertikale skrenter og dels av mer diffuse områder, der steinblokker i toppen av
løsmassedekket kan remobiliseres. Det er spesielt områdene ved Bruflåt og ved
Mælshaugen, som er utsatt for steinsprang.
Beregninger
Det er utført beregninger av utbredelsen av steinsprang. Vi har brukt modellen Rockyfor3d
(Dorren, 2012) med ulike parametersett. Parametersettene er vurdert i forhold til blant annet
oppsprekking i kildeområdene og egenskapene av bakken. Størrelsen på blokker brukt i
beregningene varierer mellom 2 m3 og 10 m3. I flere av beregningene er blokkstørrelse
variert ± 20 %. Resultater for beregnet utløp er justert i forhold til observasjoner av
steinsprangblokker i terrenget. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag 10.
8.3.4

Løsmasseskred

Fjellsidene er generelt bratte. Løsmasseskred vil trolig kanaliseres langs eksisterende
raviner. Det er flere skogsveger i de fleste av fjellsidene ovenfor det vurderte området.
Overvannshåndtering langs skogsvegene er ikke undersøkt i detalj. Erfaring tilsier at det ofte
er sammenheng mellom utløsning av løsmasseskred og for dårlig overvannshåndtering
langs skogsveger. Skredhendelse med ID 9 (Tabell 9) antyder muligheten for at arbeid på en
skogsveg kan ha hatt betydning for skredutløsning. Vi anser det derfor som mest sannsynlig
at løsmasseskred utløses i forbindelse med skogsveger i den bratte del av fjellsiden.
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Beregninger
Det er utført beregninger av skredutbredelse med modulen for løsmasseskred i RAMMS
(Christen et al., 2010). Modellresultatene er brukt som støtte for å vurdere flytebevegelsen i
løsmasseskred. Vi har ikke hatt tilgang til detaljert informasjon om utbredelsen av tidligere
løsmasseskred i området. Derfor har vi ikke kalibrert modellen lokalt, men viser til
vurderingene i Luråsgrende (avsnitt 3.3.4, side 17) og Atrå (avsnitt 4.3.4, side 25).
Parametersettene som vist kjøring 05 i Tabell 4 er brukt. Utvalgte resultater er vist i Kartbilag
9. Bemerk at terrengmodellen ikke har med sikringstiltaket ved Moe Vestre. Beregninger av
skredutbredelse inkluderer derfor ikke effekten av vollen direkte. Effekten av vollen er tatt
med i betraktningene ved utarbeidelse av faresonene.
Bratte lokale skrenter
Det er flere mindre skrenter i området, spesielt ved Miland. For disse har vi ikke vurdert
stabilitet i detalj. Skrentene er merket i Kartbilag 11. De største skrenter er også dekket med
en faresone ≥ 1/5000. I disse områdene må det utvises spesielt stor aktsomhet ved
terrenginngrep og endring av overflateavrenning.
8.3.5

Flom

Dersom store skredhendelser treffer elvene i området, vil flom være en sekundæreffekt.
Utsatte områder er vist i Kartbilag 14. Det mest utsatte området er utløpet av Middøla i
Vestfjorddalen. Her er det flere kjente flomhendelser i forbindelse med skred i elva (NGU,
2004). I dette prosjektet er det ikke tegnet faresoner for flom, som sekundæreffekt av skred.
Det bør gjøres mer detaljerte vurderinger av dette. Middøla er erosjonssikret (NVE, 2015),
men vi er usikre på om sikringstiltaket er tilstrekkelig dimensjonert.
8.3.6

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Kartbilag 11. Dimensjonerende skredtype er
løsmasseskred. I faresonene for skred med årlig sannsynlighet på ≥1/1000, er det primært
tatt høyde for en enkelt skredprosess, oftest løsmasseskred langsetter eksisterende raviner.
I faresonene for skred med årlig sannsynlighet på ≥1/5000, er det hovedsakelig tatt høyde for
løsmasseskred langsetter raviner, men her er også bratte løsmasseskråninger tatt med i
faresonene. Dette på grunn av mulighet for utglidninger og remobilisering av blokker.
8.3.7

Forutsetninger for faresonene

Flatehogst av skogen i fjellsiden vil øke sannsynligheten for utløsning av snøskred og
løsmasseskred. I slike tilfeller bør det utføres en ny skredfarevurdering. Vi foreslår regulering
av skogsdrift i arealet vist i Kartbilag 11. En mindre del av det foreslåtte området er allerede
registrert som vernskog (NIBIO, 2015). Skogsdrift kan reguleres som foreslått i (NGI, 2013). I
tillegg bør skogsveger reguleres og utformes som beskrevet i (Fergus et al., 2011).
Effekten av skredvollen ved Moe Vestre er inkludert i faresonene. Med mer nøyaktig
oppmåling av vollen og terrenget rundt, kan det være mulig å justere faresonene basert på
mer detaljerte beregninger av effekten.
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