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Sammendrag 
NVE har utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte bebygde 
områder i Tokke kommune. De kartlagte områdene er Dalen, Bandakjordet, 
Huvestad, Vistad, og Lårdal.  

Skred i bratt terreng omfatter fare for snøskred, sørpeskred, steinsprang og 
steinskred, samt jord- og flomskred, jf. NVEs ‟Plan for skredfarekartlegging” 
(rapport 14/2011).  

Grunnlaget for faresonene er feltbefaringer, klimaanalyser, skredhendelser, 
skredmodelleringer og detaljert terrengmodell og et detaljert (1:10.000) 
kvartærgeologisk kart med fokus på skredprosesser/avsetninger, utarbeidet av 
NGU.  

Det er utarbeidet faresoner for 100-, 1000- og 5000-årsskred.  

Ved 100-, 1000- og 5000-årsskred menes faresoner som i henhold til 
byggeteknisk forskrift (TEK 10) viser der den nominelle årlige sannsynligheten 
for skader eller vesentlige ulemper er 1/100, 1/1000 og 1/5000. 

Kartleggingen viser at steinsprang er dimensjonerende skredtype i alle de 
kartlagte områdene.   

Resultatet av faresonekartleggingen viser at ingen boligbygg, men kun et fåtall 
garasjer, er utsatt for 100-årsskred. Videre er det fem bebodde hus, hvorav fire 
langs Huvestadvegen, som ligger innenfor 1000-årsskred, og det er enda flere 
bygg i ulike kartleggingsområder som ligger innenfor 5000-årsskred. 

I kommuneplanen kan en bruke faresonene direkte for å identifisere områder som 
ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Ved bruk i 
reguleringsplaner og ved dele- og byggesaksbehandling, er det viktig å forstå at 
faresonene uttrykker en sannsynlighetsvurdering av faren for skader i et område: 
Områder som faller utenfor faresonene, har ikke "null sannsynlighet" for å bli 
rammet av skred, men er vurdert til å ha en enda lavere sannsynlighet enn den 
som er gjeldende i forskriftene (TEK10). 

Områder som er utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på 
arealplankart, og tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for 
arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates etablering av ny bebyggelse 
innenfor hensynsonen, med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot 
skred.  

Faresonekartene erstatter aktsomhetskartene innenfor kartlagte områder.
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1. Innledning 
Denne rapporten presenterer resultatet av faresonekartlegging av skred i bratt terreng utført 
for utvalgte bebygde områder i Tokke kommune. I vedleggene finnes detaljert dokumentasjon 
på arbeidet utført som underlag for skredfarevurderingene. I tillegg til rapporten og 
vedleggene leveres digitale filer av alle faresoner for 100-, 1000- og 5000-årsskred. 
 

1.1 Bakgrunn  
NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innenfor forebygging av 
skredulykker.  
 
Som en del av forvaltningsarbeidet gjennomføres kartlegging av faren for ‟skred i bratt 
terreng”. Dette omfatter fare for snøskred, sørpeskred, steinsprang og steinskred, samt jord- 
og flomskred, jf. NVEs ‟Plan for skredfarekartlegging” (rapport 14/2011).  
 
Områdene prioritert for kartlegging i den enkelte kommune, er identifisert ved hjelp av 
innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene samt befaring. 
 
NVE har utført dette arbeidet i Tokke kommune i 2016. 
 

1.2 Formål med kartleggingen, bruk av kartene og detaljnivå 
Faresonekartlegging har som formål å gi kommunene et verktøy for å drive en 
arealplanlegging som tar hensyn til skredfare. På den måten kan man redusere faren for tap av 
menneskeliv og skader på bygg og viktig infrastruktur som følge av skred. Et faresonekart er 
også nyttig i forbindelse med beredskap og planlegging av sikringstiltak for eksisterende 
bebyggelse. 
 
Undersøkelsene som ligger til grunn for faresonekartet presentert i denne rapporten er utført i 
en detaljeringsgrad som tilsvarer en målestokk på 1:5000. 
 
Faresonekartene er i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK 10), dvs. viser områdene der den 
nominelle årlige sannsynligheten for skader eller vesentlige ulemper er vurdert å være på 
1/100, 1/1000 og 1/5000. Disse kartene erstatter aktsomhetskartene innenfor kartlagte 
områder. 
 
Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess der alle tilgjengelige data, samt 
skredfaglig erfaring og skjønn benyttes for å komme fram til resultat. Faresonene som 
presenteres i denne rapporten er utarbeidet i tråd med kartleggingsmetodikken beskrevet i 
vedlegg 1.  

Faresonene uttrykker en sannsynlighetsvurdering av faren for skader i et område: Områder 
som faller utenfor faresonene, har ikke "null sannsynlighet" for å bli rammet av skred, men er 
vurdert til å ha en enda lavere sannsynlighet enn gjentaksintervallene som er gjeldende i 
forskriftene (TEK10). 

Endring av relevante faktorer for skredfare, enten naturlige endringer eller ved menneskelige 
inngrep, kan ha stor innvirkning på utbredelse og sannsynlighet for skredhendelser. Alle 
vurderinger i denne rapporten tar derfor utgangspunkt i dagens forhold, inkludert terreng- og 
vegetasjonsforholdene. Ved større endringer i terreng og vegetasjon bør faresonene 
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revurderes. Bygging av skogsveier og flatehogst i bratte sider er eksempel på menneskelige 
inngrep som har vist å ha stor innvirkning på skredfaren. 

 

2. Oversikt over de kartlagte områdene 

2.1 Geografi 
Fem områder er kartlagt i Tokke kommune. Fire av disse ligger ved Dalen, og ett er ved 
Lårdal.  Arealene som ble utelatt mellom de utvalgte kartleggingsområdene, var allerede 
kartlagt av konsulenter, som for eksempel mellom Bandakjordet og Dalen, eller var ubebygd 
og dermed ikke prioritert.  Kartleggingsområdene vises på kart i figur 2.1.1 
 

 
Figur 2.1.1. Oversiktskart over de kartlagte områdene i Tokke kommune: Fra venstre til høyre, Vistad, 
Huvestad, Bandakjordet, Dalen og Lårdal. 

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 
Fire av kartleggingsområdene ligger langs en dal med NV-SØ retning som munner ut i 
Bandaks nordende. Dalbunnen ligger ca. 75 moh. og selve kartleggingsområdene ligger bare 
få meter høyere.  Det femte området, ved Lårdal, ligger omtrent i samme høyde på en 
østvendt fjellside i en sidedal som også munner ut i Bandak. 
 
Terrenget over de fire kartleggingsområdene som ligger ved Dalen, består av relativt bratte, 
nesten helt skogsdekkede fjellsider med høyde opp til 700 - 900 m. Fjellsiden over 
kartleggingsområdet ved Lårdal stiger gradvis til ca. 800 m høyde, men skråningene som 
ligger nært nok til å ha betydning for skredfarevurderingen, er ca. 500 - 600 m høye.  
 
Berggrunnen i Tokke kommune er ifølge NGUs berggrunnskart dominert av metamorfe 
bergarter som er resultatet av omdanning av vulkanske eller sedimentære bergarter. I 
fjellsidene over kartleggingsområdene finner man hyppig forekomst av metabasalt, kvartsitt, 
amfibolitt, grønnstein og grønnskifer, samt omdannede sandstein, siltstein og konglomerat.  
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Områdene omfattet av dette arbeidet har ellers vært isfrie de siste 9 - 10.000 år. NGUs 
kvartærgeologiske kart viser at løsmassene i Tokke kommune i grove trekk består av morene 
med varierende tykkelse i fjellsidene og elveavsetninger nede i dalbunnen. Omtrent ved de to 
innerste kartleggingsområdene, dvs. ved Vistad og Huvestad, er det en breelvavsetning.  
 

3. Område 1 Vistad 
Det  kartlagte boligfeltet på Vistad ligger på sørsiden av elva ca. 2 km vest for Dalen sentrum.  
Boligfeltet ligger ca. 90 moh. i relativt flatt terreng som er en tydelig elveavsetning mellom 
hovedelva (Dalåi) og en liten sideelv (Heibøåi). Sistnevnte munner ut i hovedvassdraget rett 
øst for boligfeltet.   
 
Den nordvendte fjellsiden ovenfor bebyggelsen stiger gradvis til 784 m høyde (Dølabrotet). 
Fjellsiden er brattest (45 - 75°) mellom ca. 300 og 600 moh. Både nedover og oppover fra 
dette beltet flater terrenget gradvis ut. Under ca. 200 m høyde er terrenget litt konkavt i vest 
og danner derimot en rygg i øst, som vist i det nedre høyre hjørnet av fig. 3.1. 
 
Fjellsiden er for øvrig dekket av tett skog med unntak av to smale partier der stein- og 
jordskred har fjernet både vegetasjon og jorddekket. Ved disse to partiene er det nå blottet 
fjell. 
 
Andre registreringer er vist i registreringskartet i vedlegg 4. Fotodokumentasjon presenteres i 
vedlegg 0, med bildenummerering i samsvar med kapittelnummerering i denne rapporten. 
 

 
 

Figur 3.1: Oversiktskart over kartleggingsområde 1, Vistad (områdegrensene er markert i rød farge). 



6 
 

3.1 Skredfarevurdering 
NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart viser at boligfeltet ved Vistad ligger på en 
elveavsetning. Fjellsiden opptil 150 – 200 m høyde er dekket av sammenhengende morene. I 
dette området er det registrert noen blokker under 10 m3, men disse er ikke tolket som 
steinsprangmateriale og er mest sannsynlig istransporterte. Under befaringen gjort i 
forbindelse med skredfarekartlegging, er det heller ikke registrert steinsprangmaterialer ved 
foten av fjellsiden, dvs. i terrenget like over elva (Heibøåi). 

I delen av fjellsiden dekket av morenedekke har NGU kartlagt noen sår etter små, gamle 
jordskred. Det er imidlertid også registrert at fjellsiden nå virker tørr og stabil, og de gamle 
sårene etter jordskred antas derfor å ha blitt dannet under andre klima- og vegetasjonsforhold 
enn de nåværende. 

I den vestlige delen av fjellsiden over kartleggingsområdet, ca. 170 - 200 moh. viser NGUs 
kart sammenhengende jordskred- og steinsprangavsetninger. Disse kan trolig assosieres med 
de to sårene i løsmasse- og vegetasjonsdekket som ligger lengre oppe, ca. 500 - 570 moh. 
Disse to sårene oppstod for hhv. ca. 5-6 og 20 år siden ifølge lokale innbyggere intervjuet 
under befaringen. Mekanismen som førte til disse sårene vurderes å være steinsprang som har 
revet med seg det tynne løsmassedekket, og så dannet jord- og steinavsetningen registrert i ca. 
170 - 200 m høyde. Intet materiale er registrert å ha kommet ned under denne høyden. 

Alle disse elementene tilsier at både steinsprang og mindre jordskred er mulige prosesser i 
fjellsiden over kartleggingsområdet, men at bebyggelsen ligger utenfor faresonene for de 
gjentaksintervallene som gjelder i TEK10. Det er kun det sørvestlige hjørnet av 
kartleggingsområdet, der det ikke er bygg, som vurderes å ligge innenfor 1000- og 5000-års 
skred. Dette er basert på resultater av dynamisk modellering. 

Snøskred vurderes ikke aktuelt ettersom fjellsiden er dekket av tett skog. De to sårene etter 
jord- og steinskred i 500 - 570 m høyde er for små og spesielt for bratte til å være 
kildeområder for snøskred som kan ramme kartleggingsområdet. Lokale innbyggere fortalte 
derimot at de to partiene er kildeområder for isras. Dette vurderes ikke å kunne ramme 
kartleggingsområdet. 
Under befaringen fikk vi opplysninger om en flomhendelse fra sideelva Heibøåi som for noen 
tiår siden avsatte svært mye steinmateriale like vest for gården Vistadhaugen (Fig. 3.6). Vann 
og slam skal ha spredt seg østover mot det kartlagte området, men uten å nå bebyggelsen.  
 
Det registreres at denne elva danner en del svinger der den fra bratte fjellsider når den 
tilnærmet flate dalbunnen. Elva har liten eller ingen flomforebygging. Uansett om de anses 
som flom eller flomskred, vurderes slike hendelser derfra ikke å kunne true boligfeltet i det 
kartlagte området.  
 
Omtrent der den samme elva kommer inn i kartleggingsområdet vestfra, er venstre elvebredd 
kun 30 - 50 cm høyere enn den dyrkede marka (Fig. 3.7).  
Flomfare i dette sidevassdraget er ikke vurdert, da dette ligger utenfor dette arbeidets formål.  
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Figur 3.2. Faresonekart for område 1, Vistad. Den lyseste fargen viser vurdert utløp av 5000-årsskred, 
mens den den mørkeste viser 1000-årsskred. 

 

4. Område 2 Huvestad 
Kartleggingsområdet er ca. 1 km langt og ligger mellom 80 og 100 moh. langs foten av en 
sørvendt fjellside. En bekk (Berglibekken) skjærer seg inn i fjellsiden og kommer ned til 
boligfeltet som representerer hoveddelen av bebyggelsen i dette kartleggingsområdet. 
Bebyggelsen består for øvrig av en gård (Hovestad) vest for boligfeltet og en rekke hus langs 
Huvestadvegen i den østlige delen av kartleggingsområdet. 
 
Fjellsiden vest for Berglibekken stiger gradvis til 892 m høyde (Visåsskarvet), mens øst for 
bekken stiger den til ca. 629 m høyde. 
 
Mesteparten av fjellsiden over kartleggingsområdet har en helning mellom 30° og 45°. Det er 
imidlertid mange, ganske små terrengpartier som er brattere enn 45° både vest for bekken 
over 300 m høyde og langs selve bekken. Det er også et mer sammenhengende terrengbelte 
med helning mellom 45° og 75° øst i kartleggingsområdet mellom 170 og 300 moh. I foten av 
dette steile terrengpartiet er det ei velutviklet steinur, og den tidligere omtalte husraden i 
Huvestadvegen ligger ved foten av ura og er lokalt etablert inne i foten av avsetningen. 
 
Det er tett skog i hele fjellsiden, med unntak av det steile partiet og der det er aktiv 
steinsprangsur. 
 
Registreringene presenteres i detalj i registreringskartet (vedlegg 4), mens fotografisk 
dokumentasjon er presentert i vedlegg 0, med bildenummerering i samsvar med 
kapittelnummerering i denne rapporten. 
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Figur 4.1: Oversiktskart over kartleggingsområde 2, Huvestad (områdegrensene er markert i rød 
farge). 
 

4.1 Skredfarevurdering 
Området vest for Berglibekken er karakterisert av noen mindre kildeområder for steinsprang i 
skogen over 300 m høyde. Det er mye steinmateriale i skogen ovenfor bebyggelsen, men både 
NGUs og vår vurdering er at dette i all hovedsak er morenemateriale. Det eneste som vurderes 
å være steinsprangmateriale er noen blokker i foten av en liten lokal skrent bak gården, og 
med større usikkerhet en eller to gamle blokker nede ved gården. Lokalkjente fortalte at det er 
fjernet en del steinblokker fra den dyrkede marka rundt gården, men dette stemmer godt 
overens med at hele området er dekket av morene og breelvavsetninger, begge steinholdige. 
Ingen bolighus vurderes derfor å ligge innenfor 1000-årsskred vest for Berglibekken. 
Modelleringsresultatene indikerte lengre utløp, men det er selve sannsynligheten for utløsning 
som her vurderes å være veldig lav og dermed er modellene lite nyttige til å si noe om 
sannsynligheten for utløp som når fram til det kartlagte området.   

Like over de høyest liggende husene i boligfeltet rett øst for bekken er det en liten fjellskrent 
som i lys av oppsprekkingsgrad og topografi vurderes som kilde for steinsprang. Det er derfor 
tegnet lokale faresoner derfra. Utover dette vurderes skråningen til ikke å være bratt nok til å 
kunne gi steinsprang. 

Lengre øst er en betydelig mer utsatt del av bebyggelsen, med hele husraden langs 
Huvestadvegen som ligger innenfor vurdert faresone for 1000-årsskred. Dette begrunnes med 
at hus ligger helt inntil foten av steinura, en avsetning som i virkeligheten fortsetter under 
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elvematerialene i dalbunnen. Vurderingen underbygges videre av skredhistorikk, der 
steinblokker flere ganger stoppet inntil bygg eller gjorde skader på bygg, og det tredje huset 
fra vest skal til og med være bygd på materialene avsatt av et skred gått rundt 1927. 
Modelleringsresultater, vist i vedlegg 5, bekrefter her mulig utløp ned til elva og vurderes mer 
realistiske enn for boligfeltet lengre vest på Huvestad, ettersom denne skrentens tilstand tilsier 
at utfall er langt fra usannsynlig. 

Det er også gjort en vurdering av flomskredfaren fra Berglibekken, med utgangspunkt i NGUs 
kartlegging av avsetningene der bekken går gjennom boligfeltet, samt helikopterbaserte 
observasjoner av de øvre delene av bekkeløpet. Avsetningene langs bekken i boligfeltet er 
flomskredavsetning. Dette materialet synes kun å danne et smalt belte langs dagens løp, men i 
området rundt bekken er både topografien og beskaffenheten av massene i overflaten 
modifisert av arbeidene gjort for etablering av boligfeltet. Dette ser ut å ligge i stor grad på 
breelvavsetninger, men man kan ikke utelukke at flomskredavsetningen kartlagt langs 
bekkeløpet strekker seg litt lengre ut under boligfeltet, samt at denne avsetningen ikke bare 
representerer en flomskredhendelse, men noen få. Bekken ser i alle fall ikke ut å ha vandret 
særlig på flere tusenår. Fra helikopter ser vi også at bekkeløpet lengre oppe er ganske rent, 
samt at steinura under de bratte skrentene langs bekkeløpet, ikke når ned til bekken, men 
stopper høyere oppe, og uras fot er dekket av voksen skog. Dette indikerer at bekken, selv ved 
flom, ikke eroderer i ura, dvs. ikke forsynes av steinmaterialer som kan danne grunnlag for 
mulige flomskred. Tatt i betraktning de begrensede avsetningene og en fjern mulighet for 
oppdemning av bekken ved is eller veltede trær, tegnes derfor kun en faresone for 5000-års 
skred som omtrent følger utstrekningen av de antatte avsetninger. På grunn av de relativt 
beskjedne mengder materiale som vurderes å kunne komme ned, samt effekten av 
bebyggelsen tett inntil bekkeløpet, ville modelleringen gitt upålitelige indikasjoner og er 
derfor utelatt i dette tilfellet. 

Selve bekken gjennom bekkeløpet kunne hatt bedre flomforebygning: Sidene av bekken ser ut 
å kunne være utsatt for erosjon enkelte steder, og både døde trær og større menneskeskapte 
gjenstander (en seng eller et gjerde) ble observert liggende i bekkeløpet. Dette kan 
representere et faremoment ved flom for boligfeltet, og det anbefales at det utføres 
vedlikehold langs denne strekningen av bekken for å redusere faren ved flom. 
Jordskred i åpne skråninger vurderes ikke å være en aktuell problemstilling for faresonering i 
dette området ettersom det verken registreres sår i fjellsiden eller avsetninger ved foten av 
skråningene, som kunne assosieres med denne skredtypen. Snøskred vurderes heller ikke 
aktuelt så lenge fjellsiden er dekket av tett skog, slik at det ikke er løsneområder.  
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Figur 4.2. Faresonekart for område 2, Huvestad. De tre fargene viser vurdert utløp av 100-, 1000- og 
5000-årsskred (mørkest er 100-års og lysest er 5000-årsskred). 

 

5. Område 3 Bandakjordet 
Det ca. 200 m lange kartleggingsområdet ligger langs samme fjellside som 
kartleggingsområdene Huvestad og Dalen, omtrent midt mellom disse to. Det vurderte 
området består av et boligfelt etablert ved foten av en sørvestvendt fjellside. Denne er ca. 600 
m høy, men ettersom de øverste 200 m er slakt og kupert terreng, er det skråningen opptil ca. 
400 moh. som har størst betydning for skredfarevurderingen.  
 
Fjellsiden er dominert av ei relativt grov steinur med helning på 35 - 38°. Helt i foten av ura 
er det svært mange blokker på flere titalls og noen på flere hundre kubikkmeter volum, som er 
avsatt av de største skredhendelsene her i isfriperioden. Over ura, dvs. fra ca. 170 moh. i vest 
og ca. 230 moh. i øst, stiger en tilnærmet steil fjellskrent, og denne fortsetter oppover til ca. 
400 moh. Skrenten er kraftig oppsprukket, spesielt i vest der det er delvis avløste blokker på 
omtrent samme størrelse som de nedenfor ura. Det meste av fjellsiden har lite vegetasjon, som 
resultat av stor bratthet i fjellskrenten og stor ruhet og aktivitet i steinura. Over den bratte 
skrenten, der terrenghelningen avtar, er det skog. 
 
Mellom boligfeltet og steinura er det for øvrig en gammel, 3 m høy mur i armert betong. 
Muren er 25-30 cm tykk og antas bygd som en form for steinsprangsikring for boligfeltet, 
som ifølge kommunen er etablert mellom 1950- og 60-tallet. Det er ikke registrert ferskt 
steinsprangmateriale inntil baksiden av muren. 
 
Registreringene presenteres i detalj i registreringskartet (vedlegg 4), mens fotografisk 
dokumentasjon er presentert i vedlegg 0, med bildenummerering i samsvar med 
kapittelnummerering i denne rapporten. 
 



11 
 

 
Figur 5.1: Oversiktskart over kartleggingsområde 3, Bandakjordet (områdegrensene er i rød farge). 

5.1 Skredfarevurdering 
Delen av kartleggingsområdet som ligger nærmere fjellsiden, har tidligere vært preget av 
omfattende steinsprangaktivitet. Større steinblokker har ødelagt et hus like ved garasjen som 
ligger i det nordvestlige hjørnet av området og minst en eller to større blokker skal også ha 
kommet ut der det nå er rekkehus, nord i området. I etterkant av denne hendelsen ble nevnte 
betongmur oppført, antakelig som beskyttelse fra ev. nye utfall. 

Steinsprangpotensialet vurderes fortsatt å være stort langs hele dette området. Spesielt i vest, 
og enda nærmere bestemt fra et parti på 200 - 250 m høyde, er det mulig med utfall av 
blokker på flere titalls eller i verste fall noen hundre kubikkmeter, dvs. med omtrent samme 
volum som de største blokkene som ligger i foten av ura.  

Vi kjenner ikke til hvilke krefter betongmuren ble dimensjonert for, men vår vurdering er at 
muren i bestefall kan stoppe blokker med volum opptil noen kubikkmeter som treffer muren i 
dens laveste del. Basert på størrelsen på steinblokkene i ura og avstanden fra ura til muren, 
vurderes det at et scenario der blokker er større enn det muren bør tåle, eller beveger seg høyt 
over terrenget, har lavere sannsynlighet enn 1/1000.  

Helt i vest er det størst sannsynlighet for utfall av større steinblokker. Her vurderes de store 
blokkene i foten av ura å fungere som en naturlig sikring, dvs. at den svært høye 
terrengruheten og blokkenes egenvekt bør klare å fange opp mye av det som vil komme ned i 
fremtiden. At nye blokker kan forsere dette området kan imidlertid ikke utelukkes, og derfor 
går faresonene her litt lengre ut enn i resten av området. Faresonene tar høyde for blokker 
opptil ca. 200 m3. Definisjonsmessig faller disse innen kategorien steinskred, men forutsettes 
her fremdeles å få en dynamikk som er typisk for steinsprang (dvs. ikke en strømlignende 
prosess, men bevegelse av enkelte blokker i terrenget). 
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Steile skrenter og veldig grov ur gjør terrenget i dette området ikke egnet til utløsning av 
snøskred (inkl. sørpeskred), jordskred og flomskred. Det tegnes derfor ikke faresoner for 
disse. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2. Faresonekart for område 3, 
Bandakjordet. De tre fargene viser 
vurdert utløp av 100, 1000 og 5000 års 
skred (mørkest er 100 års og lysest er 
5000 års skred). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Område 4 Dalen 
Kartleggingsområdet er ca. 1 km langt og omfatter nordsiden av Dalen.  
 
Bebyggelsen ligger langs en sørvendt fjellside som er ca. 500 m høy og som er delt i to av en 
markert bekk som stammer fra Eidsborgtjønn og kommer ned til bebyggelsen mellom 
industriområdet og kommunehuset. 
 
Vest for bekken og spesielt over industriområdet er fjellsiden brattest, med flere steile partier 
som starter rett bak enkelte bygninger og fortsetter mer eller mindre sammenhengende opp til 
ca. 220 - 250 moh. Lengre oppe flater terrenget ut betraktelig. 
 
Øst for bekken er terrenget i all hovedsak mellom 25° og 45° bratt, lokalt slakere. Det finnes 
imidlertid noen mindre fjellskrenter der helningen er opptil ca. 70°, selv om høyden av hver 
av dem bare er på mellom 5 og 15 m. En av disse skrentene ligger like ovenfor 
kommunehuset, en annen ligger like ovenfor Myrrendsvingen på Fv45 og en til ligger like 
ovenfor de høyest plasserte husene langs nordgrensen av kartleggingsområdet. Noen enda 
mindre skrenter (2 - 5 m høyde) ligger spredt i skogen øst i området, der løsmassedekket er så 
tynt at fjell stedlig blir blottet i det bratte terrenget. 
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Registreringene presenteres i detalj i registreringskartet (vedlegg 4), mens fotografisk 
dokumentasjon er presentert i vedlegg 0, med bildenummerering i samsvar med 
kapittelnummerering i denne rapporten. 
 

 
 
Figur 6.1: Oversiktskart over kartleggingsområde 4, Dalen (områdegrensene er markert i rød farge). 

6.1 Skredfarevurdering 
Steinsprang er en aktuell prosess i kartleggingsområdet. Fjellsiden ved områdets vestlige 
grense er relativt kraftig oppsprukket, og sprekkemønsteret isolerer blokker på flere m3.  

Basert på både registrerte skredavsetninger, tilstanden av fjellet i de mulige kildeområdene og 
modelleringsresultater som vist i vedlegg 5, går faresonen for 1000-årsskred lengst ut helt i 
vest og berører deler av noen bygg like ved. Bak industriområdet ser fjellet ved første blikk 
avrundet og kompakt ut, men nærmere undersøkelser avslørte noen delvis løse blokker i 
skrenter bak bebyggelsen. 

I delen av fjellsiden øst for bekken tegnes faresoner fra hver av de registrerte lokale skrentene 
ettersom disse til tross for begrenset høyde vurderes å ha noe skredpotensial. De fleste 
faresonene for 1000-årsskred i dette området berører knapt noe hus, med unntak av en liten 
faresone (1000-årsskred), omtrent midt i kartleggingsområdet mellom 150 og 175 moh., som 
kun berører ett hus. Denne faresonen skyldes registrering av et par løse blokker på 0,5 - 1 m3 i 
skrenten rett over huset. Ved fjerning eller sikring av disse blokkene vil den relaterte 
faresonen utgå. 

Skredfaren fra vegskjæringene er ikke vurdert ettersom dette arbeidet kun fokuserer på 
naturlige skråninger. Effekten av vegskjæringene for utløpet av blokker fra naturlige skrenter 
ovenfor, er imidlertid tatt i betraktning. Snøskredfare vurderes ikke å være aktuell så lenge 
skogen står tett i alle terrengpartiene som er bratte nok til å teoretisk kunne være 
løsneområder.  
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Jordskredfare i åpne skråninger vurderes heller ikke som aktuell for kravene som gjelder 
sikkerhetsklasse 2 i TEK10 (dvs. 1000-årsskred) ettersom det ikke er indikasjoner på at 
jordskred noen gang har kommet ned til foten av fjellsiden. Det er registrert to - fire mulige, 
små skredsår i fjellsiden sør og øst for hårnålsvingene på Fv45, men materialene derfra skal 
ikke ha gått langt og stoppet trolig godt over bebyggelsen. Fjellsiden i dette området virker for 
øvrig ganske tørr. Tatt i betraktning at disse er eneste spor etter jordskred i hele området på en 
tidsperiode på ca. 10.000 år, tegnes en faresone for 5000-årsskred som berører 
kartleggingsområdet. Modellering ville ikke gitt tilleggsinformasjon i dette tilfellet og ble 
derfor ikke utført. 

Det er også gjort en vurdering av flomskredfaren fra bekken med utgangspunkt i NGUs 
kartlegging av avsetningene der bekken går gjennom boligfeltet, samt helikopterbaserte 
observasjoner av de øvre delene av bekkeløpet. Nede i bebyggelsen er det ikke kartlagt 
flomskredavsetning eller tydelige terrengformer (vifter) som tilsier flomskredfare. Bekken ser 
derfor ikke ut til å ha vandret mye på flere tusen år. Fra helikopter ser vi også at bekkeløpet 
lengre oppe er ganske rent og ikke forsynes av materialer som kan danne grunnlag for mulige 
flomskred. Flomfare er imidlertid ikke vurdert. 
 

 
Figur 6.2. Faresonekart for område 4, Dalen. De tre fargene viser vurdert utløp av 100-, 1000- og 
5000-års skred (mørkest er 100-års og lysest er 5000-årsskred). 

 

7. Område 5 Lårdal 
Kartleggingsområdet ligger mellom ca. 150 og 350 moh. i den slake nedre delen av en 
østvendt fjellside som stiger opp til over 700 m (Holten og Homsnip). 
 
Mesteparten av fjellsiden over kartleggingsområdet er svært kupert, med konstant veksling 
mellom små skrenter som er mye brattere enn 45° og betraktelig slakere partier, ofte under 
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25°. Det er kun i den nordligste delen av fjellsiden og i mindre grad helt ved sørenden av den, 
at man finner sammenhengende steile skrenter.  
 
Skrenten i nord er desidert den viktigste for skredfaren i området. Skrenten er 60 - 73° bratt 
og ligger mellom ca. 420 og 550 moh. Nedenfor er det ei velutviklet og delvis aktiv 
steinsprangsur. De 2 - 3 husene som ligger nærmest skrenten, ligger mellom 300 og 320 meter 
over havet. 
 
Registreringene presenteres i detalj i registreringskartet (vedlegg 4), mens fotografisk 
dokumentasjon er presentert i vedlegg 0, med bildenummerering i samsvar med 
kapittelnummerering i denne rapporten. 
 
 

 
 
Figur 7.1: Oversiktskart over kartleggingsområde 5, Lårdal (områdegrensene er markert i rød farge).  
  

7.1 Skredfarevurdering 
Steinsprang fra den steile skrenten nord i området er det viktigste faremomentet i dette 
kartleggingsområdet. Det er en del løse blokker med volum fra under 1 til flere m3 (Fig. 7.4).  
Den største blokken, mellom 450 og 480 moh., synes spesielt ustabilt og har et volum på 
anslagsvis 50 - 100 m3. Vi antar at en slik søyleformet blokk (Fig. 7.5) vil knuses ned til 
mindre blokker under bevegelsen nedover i skråningen, men den vil mest sannsynlig generere 
blokker på flere kubikkmeter. Selv om de kartlagte steinsprangavsetningene stopper 50 – 100 
m ovenfor eksisterende bygg, er det rapportert minst en hendelse der en større steinblokk ved 
Homme kom ned til ca. 300 m høyde eller lavere, dvs. i den dyrkede marka. Bare ett hus 
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vurderes å ligge innenfor 1000-årsskred i denne lokaliteten, basert på feltregistreringer og 
modelleringsresultater vist i vedlegg 5.   
 
Omtrent midt i området, bak eksisterende bygg på Kolberg, er det registrert noen lokale 
skrenter og en del flere kubikkmeter store steinblokker mellom disse og byggene (Fig. 7.6). 
Vi vurderer at flere blokkutfall kan inntreffe og at byggene her ligger innenfor 1000-årsskred. 
 
Lengre sør er det en del mindre skrenter som kan gi utfall. Disse er for det meste spredt i 
skogen og lite prominente, men topografien og modelleringsresultater tilsier at man ikke kan 
utelukke utløp ned mot slakere terreng. Det er også funnet et par steinblokker nede mot veien 
som kanskje representerer en eller to slike hendelser. Derfor tegnes faresoner her, som 
imidlertid ikke berører eksisterende bebyggelse. 
 
Snøskred vurderes ikke som aktuelt så lenge skogen står tett. Jordskred i åpne skråninger i 
dette området vurderes som ikke aktuelt ettersom topografien der terrenget er bratt nok, er for 
kupert, samt at løsmassedekket knapt er til stede (kun et tynt torv- og humuslag over fjellet) 
og at det verken er historikk for eller avsetninger etter tidligere jordskred. Flomskred vurderes 
heller ikke å være aktuelt ettersom området, i tillegg til historikk for slike skred, mangler 
flomskredavsetninger og velutviklede bekker som er egnede til å gi slike skred. De høyeste 
delene av fjellsiden er ganske konkave, og vi antar at mye vann derfra, i perioder med kraftig 
regn eller snøsmelting, kan komme ned i de mindre bekkene ved Kolberg og like sør for det.    
 

 
Figur 7.2. Faresonekart for område 5, delområde Lårdal. De tre fargene viser vurdert utløp av 100-, 
1000- og 5000-årsskred (mørkest er 100-års og lysest er 5000-årsskred). 
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3. Område 1, Vistad 
(Fig. 3.1. Oversiktskart og Fig. 3.2. Faresonekart er presentert i rapportteksten) 

 

 
Fig. 3.3. Oversiktsbilde av området tatt fra helikopter.  
 

 
Fig.3.4. Fjellsiden bak boligfeltet på Vistad.  
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Fig.3.5 Fjellsiden bak boligfeltet på Vistad sett i profil fra helikopter. 

 

 
Fig. 3.6. Flomskredavsetningen like ved gården på Vistadhaugen.  
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Fig. 3.7. Elva Heibøåi omtrent der denne kommer inn i kartleggingsområdet, fra vest. 
Elvebreddene er lokalt bare 30 – 50 cm høyere enn åkeren mellom elva og boligfeltet. 

 

4. Område 2, Huvestad 
 (Fig. 4.1. Oversiktskart og Fig. 4.2. Faresonekart er presentert i rapportteksten) 

 
Fig. 4.3. Helikopterbilde av Berglibekken og boligfeltet på Huvestad, sett ovenfra. 
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Fig. 4.4. Helikopterbilde av høyereliggende strekning av Berglibekken, som her renner på fjell eller 
veldig grove steinmaterialer, uten tegn på at elva eroderer foten av steinura til venstre i bilde. 

 
Fig. 4.5. Husene langs Huvestadvegen, i foten av ei bratt steinur. 
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5. Område 3, Bandakjordet 
(Fig. 5.1. Oversiktskart og Fig. 5.2. Faresonekart er presentert i rapportteksten) 

 

 
Fig. 5.3. Helikopterbilde av kartleggingsområdet på Bandakjordet, sett fra siden. 
 

 
Fig. 5.4. Boligfeltet på Bandakjordet sett ovenfra, fra helikopter. 
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Fig. 5.5. Den kraftig oppsprukkede fjellskrenten bak den vestlige delen av området. 

 

 
Fig. 5.6. Den kraftig oppsprukkede fjellskrenten bak den vestlige delen av området. 
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6. Område 4, Dalen 
(Fig. 6.1. Oversiktskart og Fig. 6.2. Faresonekart er presentert i rapportteksten) 

 

 
Fig. 6.3. Den kraftig oppsprukkede fjellskrenten med steinur bak den vestlige delen av området. 

 

 
Fig. 6.4. Detaljbilde av fjellskrenten bak den vestlige delen av området. 
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Fig. 6.5. Bekken som kommer ned mellom industriområdet og kommunehuset. 
 

 
Fig. 6.6. Oppsprukkede skrenter i skogen mellom bekken og kommunehuset. 
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7. Område 5, Lårdal 
(Fig. 7.1. Oversiktskart og Fig. 7.2 Faresonekart er presentert i rapportteksten) 

 

 
Fig. 7.3. Oversiktsbilde av området. 
 

 
Fig. 7.4. Fjellveggen bak Homme, i den nordlige delen av kartleggingsområdet. 
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 Fig. 7.5. Den største delvis løse steinblokken i fjellveggen bak Homme. 
 

Fig. 7.6. Noe av det gamle steinsprangmaterialet ved Kolberg. 
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1. Innledning 

Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av og 
gjenspeiler utførerens skjønn og erfaring, men som alltid bør inkludere en grundig 
vurdering av flere viktige momenter der all relevant informasjon tilgjengelig bør 
anvendes for å få et best mulig resultat. Disse momentene er kort omtalt nedenfor. 

 

2. Tidligere skredhendelser 

Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Det å dokumentere tidligere 
skredhendelser er derfor svært viktig i en skredfarevurdering. Dette gir informasjon om 
hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også gi informasjon om frekvenser og 
den potensielle rekkevidden av skredene. 

Registrerte historiske skredhendelser er samlet i en skreddatabase og vises på skrednett.no. 
Ytterligere kunnskap om skredhendelser kan fremskaffes gjennom samtaler med 
lokalbefolkningen under feltarbeidet. Skader på vegetasjon kan også indikere 
skredhendelser og registreres derfor under feltarbeidet. 

Ettersom det er faresonene med årlig nominell sannsynlighet på 1/100 år, 1/1000 år og 
1/5000 år som skal bestemmes, blir imidlertid den totale tidsperioden for de historiske 
skredhendelsene for kort. Det er derfor viktig med en tilstrekkelig kartlegging i felt og 
innhenting av geologiske data som kan gi informasjon om både nye og eldre 
skredhendelser (registreringskart i vedlegg 4). 

 

3. Terrengmodell, skyggekart og helningskart 

En digital terrengmodell (DTM) er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget 
som gir informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet. 
Kartleggingsområdene i Tokke er dekket med en høyoppløsnings DTM generert fra 
flybasert laserskanning. Denne DTM er veldig nøyaktig med en oppløsing på 0,5 x 0,5 m. 

Skyggekart er en visningsmåte av en DTM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart 
fra høyoppløsnings DTM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense 
skredbaner, løsneområder, skredavsetninger osv. Skyggelegging fra ulike vinkler 
framhever ulike terrengformer, og derfor studeres flere skyggekart fra samme område. 

Helningskart er også beregnet fra en DTM og viser helningen av terrenget for hvert punkt i 
datasettet. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder 
for skred. Helningskartet som vises i vedlegg 3 er delt i følgende klasser: 

- Under 25°: generelt ikke løsneområde for skred, men vurdres lokalt med tanke på 
flomskred / sørpeskred 

- 25° til 30°: mulige løsneområder for jordskred 
- 30° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred  
- 45° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang  
- 60° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang 
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4. Topografi, vegetasjon og klimaforhold 

Analyser av topografiske parametre som helningsgrad, helningsretning, størrelse på 
dreneringsområde, kurvatur og terrengruhet er viktig for identifisering av kildeområder for 
skred, og vurderinger av skredenes bevegelsesretning og utløpslengde. 

Helningsretning i kombinasjon med framherskende vindretning vil være avgjørende for 
akkumulasjon av snø, og dermed potensielle løsneområder for snøskred. Skredfaresonene 
skal imidlertid ta høyde for sjeldne hendelser som oppstår ved uvanlige værsituasjoner, og 
skråninger som vanligvis ikke er lesider er derfor også vurdert som mulige kildeområder, så 
fremt andre forhold som for eksempel terrenghelning ligger til rette for det. 

Helningsgrad og dreneringsmønster har betydning for hvor utsatt terrenget er for jordskred 
og flomskred. Jo større dreneringsområdet er, desto slakere terrenghelning skal til for å 
utløse jordskred. Disse parametrene, sammen med terrengkurvatur, er tatt hensyn til i 
vurdering av mulige løsneområder. 

Vegetasjonsforholdene i terrenget kan ha stor innvirkning på skredfaren i et område. Tett 
skog kan i stor grad hindre utløsning av snøskred. Vegetasjon har også en betydelig effekt 
på faren for erosjon og utløsning av jordskred i bratte skråninger: I tett vegeterte områder 
vil røtter bidra til å forankre jorda, og vanninnhold og avrenningshastighet vil reduseres 
sammenlignet med områder uten vegetasjon. En tett vegetasjon vil i tillegg kunne fange opp 
og bremse materiale som eroderes høyere opp i skråningen, både stein, jord og snø. En tett 
skog vil altså kunne redusere faren for utløsning av skred og bremse skred og steinsprang i 
skredbanen. I områder hvor store trær har rotveltet vil jordskredfaren imidlertid kunne øke 
fordi vann lett innfiltrerer ned i bakken der jorda er blottlagt.   

Tidligere skredhendelser kan vises som skade på skogen. For dette arbeidet er det gjort en 
visuell og kvalitativ vurdering av vegetasjon fra flybilder og i felt. 

Vannmetning av løsmassene er en av de viktigste faktorer for utløsning av jordskred. 
Forskning på norske forhold har vist at kritisk vanntilførsel før et løsmassedekke går til 
brudd, beregnet som andel av årsnedbør, er 5 % i løpet av 12 timer eller 8 % i løpet av 24 
timer (Domaas og Hefre, 2012). Det er med andre ord intense nedbørsepisoder som regnes 
som kritiske.  

I vedlegg 2 presenteres en beskrivelse av de klimatiske forhold av betydning for 
jordskredutløsning.  

Intense snøfall, spesielt i forbindelse med vind, vil på den andre siden ha stor betydning 
for utløsning av snøskred. Både nedbør som snø og vindretning og styrke har derfor 
betydning for farevurderingene, så fremt terreng- og vegetasjonsforholdene ligger til rette 
for denn typen skred. Det siste er imidlertid ikke tilfelle i de vurderte 
kartleggingsområdene i Tokke, som diskutert nedenfor, i hovedrapporten og i vedlegg 2. 
 

5. Feltkartlegging 
Registreringskart 

Som en viktig del av feltarbeidet i forbindelse med skredfarekartlegging er det nødvendig å 
lage registreringskart med fokus på landformer og andre elementer som har betydning for 
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vurdering av skredfaren. Det legges ved slik kartlegging vekt på å registrere 
steinsprangblokker og andre typer skredavsetninger (eks. jord- og flomskredavsetninger), 
skredløp, erosjonskanaler, samt opplysninger om utløp av tidligere skred. Dette kartet, ofte 
omtalt som skredgeologisk kart, forteller mye om hvor det har gått skred tidligere og hvor 
langt ut skredmassene har nådd.  

I Tokke ble dette kartet utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), som NVE 
har et pågående samarbeid med og som besitter særdeles høy kompetanse innen geologisk 
og kvartærgeologisk kartlegging.  

NGUs skredgeologiske kart, i målestokk 1:10.000, er benyttet i forbindelse med 
skredfarekartlegging for å oppnå en enda mer kvalifisert tolkning av avsetningene, for 
eksempel av steinblokker som morene eller skredmateriale. Denne tolkningen har 
betydning for faresoneringen, ettersom resultatet baseres på en kombinasjon av kartstudie, 
utløpsmodellering og skredhistorikk, derunder også spor i terrenget. 

 
Snøskred 

Feltkartleggingen for snøskred fokuserte på følgende:  

Løsneområder: Vurdere hvorhvidt noen av de potensielle løsneområdene 
forhåndsidentifisert ved hjelp av helningskart og flybildestudie, har reelt 
skredpotensial. Vurderingen ble gjort i lys av lokale terreng- og 
vegetasjonsforhold og ved å diskutere snøskredproblemstillingen med 
lokalkjente. Alle disse elementene tilsa at ingen av de teoretiske 
løsneområdene har noe reelt skredpotensial, og at snøskred dermed ikke er et 
aktuelt faremoment i kartleggingsområdene. 

Skredbaner og utløpsområder: Det er vanlig å registrere tegn etter snøskred 
som kan ha gått i de siste tiårene, samt danne seg et generelt inntrykk av 
topografien for å kunne tegne realistiske scenarioer som kan hjelpe til å oppnå 
bedre modellering av skreddynamikk og skredutløp. I dette tilfelle ble dette 
arbeidet begrenset til å registrere at det er ingen tegn etter snøskred nedenfor de 
få, teoretiske løsneområdene. Dette underbygger ytterligere vurderingen av at 
snøskred ikke er aktuelt i de kartlagte områdene. 

 
Steinsprang 

Feltkartleggingen for steinsprang omfattet følgende arbeid: 

Løsneområder: Vurdering av løsneområder automatisk identifisert ut fra 
helningskart. Vurderingen er gjort både fra gunstige observasjonspunter på bakken 
og fra helkopter og inkluderer registrering av nylig steinsprangaktivitet og 
observasjon av oppsprekkingsgrad i berget. I tillegg er det under feltkartleggingen 
lokalisert mulige lokale steinskredkilder. 

Utløpsområder: Kartlegging av tidligere steinsprang, inkl. registrering av størrelse 
og aktivitet (dvs. gammelt eller nytt utfall), skader i vegetasjonen; registrering av 
informasjon om utløpsområder ut fra skredhistorikk og lokal kunnskap (inkl. 
intervjuer med innbyggere). 
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Observasjonene og registreringene gjort for det som gjelder steinsprang, både i 
løsneområdene og i utløpsområdene, tilsier tydelig at denne skredtypen er i varierende grad 
aktiv i samtlige kartlagte områder og er den dimensjonerende skredtypen. 
 

Jord/flom- og sørpeskred 

Feltkartleggingen for jord/flom- og sørpeskred omfattet følgende arbeid: 

Løsneområder og skredløp: Identifisering av mulige løsneområder ut i fra 
geologiske, topografiske og vegetasjonsmessige forhold, samt tegn etter tidligere 
skred. Kartlegging av skredbaner og erosjonskanaler, tegn på aktiv erosjon, 
avsetninger av tidligere skred, eventuelle propper i løpet som øker faren for nye 
skred, menneskelige inngrep som endrer dreneringsforholdene og en vurdering av 
hvor aktivt skredløpet er. 

Utløpsområder: Kartlegging av utbredelsen av skredavsetninger der terrenget flater ut. 
Vurderinger av alder på avsetningene, inkludert "ferske" avsetninger, og om 
skredavsetningene er bygget opp av en eller flere hendelser. 

 
I de aktuelle kartleggingsområdene er det ikke registrert tydelige spor etter jordskred i åpne 
skråninger, spesielt i formen av avsetninger i foten av fjellsidene. Det er bare to – tre steder 
med mindre sår som kan tilsi mulige utglidninger, men disse ligger langt oppe i fjellsider. 
Dette, kombinert med størrelsen av disse sårene og faktumet at ingen avsetninger kan 
registreres nedenfor sårene, dvs. mot bebyggelsen, tilsier at lignende hendelser ikke 
representerer en trussel innenfor kartleggingsområdene. 
 
I to områder kommer bekker fra bratt terreng ned til bebyggelsen. I begge tilfeller er det 
ikke registrert vel utviklede jord- / flomskredvifter, men områdene der disse formene skulle 
ha vært, er delvis opparbeidet i forbindelse med etablering av bebyggelsen. Likevel viser 
helikopterbaserte observasjoner av de høyere liggende delene av bekkeløpene, at det er 
ingen propper og veldig lite løst materiale som kan mobilsieres ved flomsituasjoner. Dette, 
kombinert med manglende historikk for jord- / flomskred tilsier at disse skredtypene ikke er 
aktuelle faremomenter med tanke på de årlige nominelle sannsynlighetene i TEK10. 
Flomfare ligger for øvrig utenfor denne rapportens formål og er derfor ikke vurdert i detalj. 
 
Intervju til lokalkjente 
 
En annen viktig del av feltarbeidet i forbindelse med skredfarekartlegging består av å 
intervjue lokalkjente, dvs. innbyggere som har levd lenge i kartleggingsområdene og kan 
fortelle om skredhendelser, problemområder, spesielt ugunstige værsituasjoner osv. 
 
I Tokke har vi blant andre snakket med Åge Kjestveit, Einar Strånd, Sverre Bakken, Bjørn 
Solheim. Vi velger å ikke feste konkrete opplsyninger til enkelte personer da det er 
faggruppen bak denne utredningen som har ansvar for kvalitetsikring, vurdering og riktig 
vektlegging av opplysningene gitt av lokalkjente.  
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6. Modeller for beregning av skredutløp 
 

Modeller for snøskred 
Modellene for beregning av snøskredrekkevidde deles generelt inn i to grupper: 

 
a- Topografiske/statistiske modeller som tar utgangspunkt i fjellsidens 

lengdeprofil (eks. alfa/beta-modellen av Lied og Bakkehøi 1980) 
 

b- Dynamiske modeller basert på fysiske og matematiske beskrivelser av 
skredbevegelsen, eks.PCM (Perla m. fl. 1980), AVAL-1D (Christen m. fl. 2002), 
RAMMS (Christen m. fl. 2005) eller NIS (Norem m. fl. 1987) 

 
I denne studien er det imidlertid ikke utført beregninger av snøskredutløp ettersom alle 
registreringer utført under feltarbeidet tilsier at snøskred ikke er et aktuelt faremoment. 

 
Modeller for steinsprang 
Programvaren Rockyfor3D v5.2.1 (mars 2015) fra ecorisQ  har blitt brukt til å modellere 
utløpet av steinsprangblokker. Dette er en simuleringsmodell som kalkulerer baner til 
individuelle fallende blokker. Modellen kombinerer fysiske deterministiske algoritmer og 
stokastiske metoder og er dermed en sannsynlighet- og prosessbasert steinsprang modell. 
Modellen tar altså hensyn til både fysiske parameter og sannsynligheten for at en blokk 
velger en spesiell bane. Steinsprangene blir simulert som en serie paraboliske baner der 
blokker treffer terrengoverflaten og spretter videre. Rulling blir representert som en serie 
av småhopp og gliding blir ikke modellert.  
 
Modellen kan brukes regionalt, lokalt eller på en enkelt skråning. Den kan kjøres slik at 
parameterene blir bestemt dirkete fra terrengmodellen, eller ved at brukeren selv 
bestemmer desse. De viktigeste parameterene er terrengruhet, og jordtype. Det er ogå 
mulig å ta hensyn til skog og steinsprangnett i modelleringen. Tetthet, størrelse og formen 
på blokker som skal simuleres må alltid bestemmes, sammen med antall simuleringer som 
skal gjennomføres. 
I Tokke kommune er modelleringen utført på regional skala med automatisk valgte 
parameter og uten å ta skogen i betraktning. Terrengmodellen som er brukt har en 
oppløsning på 2 m. Det er kjørt 100 simuleringer pr celle med rektangulære blokker på 
størrelsen 5 m3 og tettheten 2800 kg/m3. For enkelte områder har det også utført 
modellering av blokker på 100 m3. Resultatene er brukt i kombinasjon med 
feltregistreringer for å få oversikt over hvor det kan være størst konsentrasjon av 
steinsprang og forventede utløpslengder.  
Resultatene er vurdert sammen med observasjoner i feltundersøkelsene. Skog er ikke tatt 
hensyn til i modelleringen siden det er få plasser skogen er av den størrelsen og tettheten 
som vil ha betydning for utløpet til eventuelle steinsprang. 
Resultatene i vedlegg 4 viser sannsynligheten for at en steinblokk når et punkt om det faller 
100 blokker fra hver celle som har en helling på 45 ̊grader eller mer. Sannsynligheten for at 
blokker løsner fra enhver kilde må derfor vurderest sammen med resultatet for å få den 
reelle sannsynligheten for at utfall skal nå et punkt.  
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Det er også gjort beregninger med den steinsprangtilpassede versjonen av den statistiske - 
empiriske Alfa-Beta modellen (Lien og Bakkehøi, 1980). Også resultatet av denne 
topografibaserte modelleringen ble vurdert i lys av feltregistreringene, spesielt 
steinblokker som har kommet lenger ut enn foten av ura eller informasjon om det. 

 
 

Modeller for jordskred og flom- / sørpeskred 
 
Det er relativt vanlig å utføre beregninger av jord/flomskredutløp ved hjelp av dynamiske 
modeller. Dynamiske modeller sier imidlertid ingenting om sannsynligheten for at skred 
inntreffer, men bare hvor langt utløp samt hvor stor hastighet, flytehøyde og energi skred kan 
få, gitt at det utløses og at det gjør i samsvar med brukerens forutsetninger (skredvolum osv.). 
 
I dette tilfelle er det nok feltregistreringer til å vurdere at selve sannsynligheten for utløsning 
av større hendelser som kan nå dalbunnen, er så lav at utløpsmodellering ville gi et falskt 
bilde av trusselen disse skredtypene representerer for bebyggelsen. Det er derfor ikke utført 
modellering av jord-/flomskredutløp. 

 

7. Vurdering av ulike datasett ved fastsetting av faresoner 
 
Snøskred 
I samtlige kartleggingsområder er det ingen snøskredhistorikk og ingen lokal kunnskap 
om tidligere  skred. Fjellsidene i kartleggingsområdene er dekket av tett skog, og det er 
kun få, små, bratte terrengpartier som innledende flyfotoanalyser tilsa kunne ha noe 
potensial for utløsning av snøskred. Feltobservasjonene viste imidlertid at disse partiene 
enten er grov ur eller har nok vegetasjon (lauvtrær) til å redusere sannsynligheten for 
utløsning av snøskred til et ikke lenger relevant nivå. Snøskred er derfor ikke vurdert som 
aktuell, i hvert fall med de årlige sannsynlighetene som TEK10 forskriver. Det er derfor 
ikke tegnet faresoner for snøskred. 
   
Steinsprang 
 
Fastsetting av den nominelle årlige sannsynligheten for steinsprang er basert på 
feltkartlegging, modellering, skredhistorikk og skjønn. Det har blitt lagt mest vekt på 
kartlagte steinsprangblokker og informasjon om tidligere hendelser. Resultater fra 
modellering med Rockyfor3D, vurdert sammen med løsneområdene, har bidratt til bedre 
forståelse av potensielle utløp, spesielt i områder med manglende skredhistorikk.  

 
100-årsgrensen for steinsprang er hovedsakelig tegnet der det er områder med aktive urer, 
ferske steinsprangblokker og repeterende skredhendelser har tilknytting til løsneområder 
bestående av oppsprukket bergmasse.  
 
Faresonene med årlig nomell sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000-års er noe mer basert på 
modellresultater, samt de  kartlagte steinsprangblokkene med lengst utløp. Om de enkelte 
registrerte blokkene skulle tolkes som 1000 års- eller 5000 års- hendelser ble vurdert utfra 
deres antall og egenskaper (primært størrelse) i forhold til kildeområdene.   
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Alle disse elementene er vurdert i forhold til hverandre, og vektingen av de enkelte 
elementene i totalvurderingen varier mellom områdene. Observasjoner og erfaringer fra 
felt veier generelt svært tungt ved endelig fastsetting av faresonene. 

 
 

Jord- og flom-/sørpeskred 
 
Det er ingen geomorfologiske spor etter, ingen snøskredhistorikk og ingen lokal kunnskap 
om tidligere  jord-/flomskred som har nådd kartleggingsområdene. Disse skredtypene er 
derfor ikke vurdert som aktuelle, i hvert fall med de årlige sannsynlighetene som TEK10 
forskriver. Det er derfor ikke tegnet faresoner for jord-/flomskred. 
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Vedlegg 2 - Klimaanalyser 
For å beskrive kartleggingsområdets klimatiske trekk benyttes data fra stasjonene Dalen (77 moh.), 
Høydalsmo (573 moh.), Åmot i Vinje (551 moh.), Borsæ (740 moh.) og Foldsæ (532 moh.), alle vist i 
figur 2.1. Noen flere stasjoner er eller har vært i drift innenfor området vist på kartet, men dataseriene 
derfra er enten for korte eller mangelfulle til å kunne gi nyttige data.  
 
De benyttede stasjonene har forholdsvis lange driftsperioder: Med unntak av Åmot i Vinje, som har bare 
26 år med registrerte data, har alle de andre stasjonene dataserier på mellom 51 år (Dal) til 109 år 
(Høydalsmo). Dataene som er benyttet i denne klimaanalysen, gjelder temperatur og nedbør (års- og 
månedsnormaler) samt akkumulert snødybde (ekstremverdier). 
 

 

Fig.2.1. Oversikt over relevante værstasjoner.  

 
Den første delen av analysen gir en generell karakterisering av kartleggingsområdets klima og fokuserer 
derfor på månedsnormaler for temperatur og nedbør (Fig. 2.2 og 2.3). Den totale årsnedbøren registrert av 
de fem stasjonene varierer for øvrig fra 874 mm for Foldsæ (532 moh.) til 1212 mm for Borsæ (740 
moh.), noe som er vanlige verdier for områder med innlandsklima i Norge. 
 



 
Fig.2.2. Månedsnormaler for middeltemperatur.  

 

 
 
Fig.2.2. Månedsnormaler for nedbør.  
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Klimaanalyser utført i forbindelse med skredfarekartlegging, fokuserer deretter ofte på de vær- og 
klimaaspektene som har størst betydning for snøskred og jordskred, som er skredtypene hvis utløsning har 
tydeligere sammenheng med været.  
 
I dette tilfelle gjør terreng- og spesielt vegetasjonsforholdene snøskred et ikke aktuelt faremoment: Det er 
kun enkelte, mindre terrengpartier uten tett skog, og de terrengpartiene har generelt stor ruhet (eks. 
steinur). Som et bidrag til vurdering av hvorvidt de sistnevnte partiene kan være løsneområder for 
snøskred, gjennomføres her en ekstremverdianalyse for akkumulert snødybde, som uttrykker hvilke 
maksimale snødybder en kan forvente med store gjentaksintervaller. Resultatet presenteres i Fig. 2.4 - 2.7 
og viser snødybder på 1,7 - 2,1 m med gjentaksintervall på 1000 år. Kun stasjonen ved Borsæ (740 moh.) 
har en større, beregnet snødybde, på ca. 2,5 m med 1000 års gjentaksintervall. Denne stasjonen ligger 
imidlertid et par hundre meter høyere enn de fleste andre, og flere hundre meter høyere enn de potensielle 
løsneområdene for snøskred som vurderes i dette arbeidet. 
 
Tatt i betraktning terrengforholdene og snødybdene som analysene viser kan forekomme med store 
gjentaksintervaller, vurderes det ikke nødvendig å utføre mer spesifikke analyser for snøskred (eks. 
ekstremverdianalyser av døgnnedbøren som kan falle i form av snø, samt analyser av fremherskende 
vindretninger med nedbør i form av snø). 
  
Det vurderes derimot nyttig å utføre analyser som har relevans for vurdering av fare for jord- og 
flomskred. Det er til dette formålet utført en ekstremverdianalyse av døgnnedbøren, slik tidligere gjort for 
akkumulerte snødybder.  
 
I begge tilfeller, ettersom dataseriene er betydelig kortere enn de ønskede gjentaksintervallene, er 
ekstrapolering av observerte verdier nødvendig. Prosedyren for ekstrapolering er å tilpasse halen i den 
empiriske fordelingen til en teoretisk modell og utvide denne til lengre returperioder. Det finnes flere 
teoretiske modeller for å løse denne oppgaven, og de beregnede verdier av døgnnedbør eller snødybder 
med valgte gjentaksintervaller varierer avhengig av den benyttede modellen og fordelingen. 
Beregningene presentert i dette kapittelet benytter den statistiske metoden / fordelingen kjent som General 
Extreme Values (G.E.V.). 
 
Resultatet av ekstremverdianalysen for døgnnedbør er presentert i Fig. 2.8 - 2.9. For begge stasjonene 
med brukbare data, Dalen og Høydalsmo, beregnes en døgnnedbør på 85 mm å ha gjentaksintervall på 
100 år, og en døgnnedbør på ca. 115 mm å ha gjentaksintervall på 1000 år.   
 
Erfaringer fra Norge viser at forekomsten av jord- og flomskred ofte assosieres med regnmengder som i 
løpet av et døgn overskrider 8 % av den normale årsnedbør. Med en årsnedbør på 900 mm er ca. 72 
mm/døgn den døgnnedbørsverdien som tilsvarer 8% av den normale årsnedbør, dvs. den døgnnedbør som 
erfaringsmessig kan forventes å medføre noe jordskredaktivitet.  Ifølge analysen oppsummert i figurer 2.8 
- 2.9 har forekomsten av denne døgnnedbørsverdien et gjentaksintervall på ca. 30 år, og en slik nedbør 
har forekommet noen ganger i løpet av stasjonenes liv.  

Det er viktig å merke seg at sannsynligheten for at meteorologiske forhold erfaringsmessig assosiert med 
skred forekommer, ikke er det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses, da sistnevnte også 
avhenger av andre faktorer enn de rent meteorologiske. På den andre siden kan jord- og flomskred lokalt 
også utløses uten at de empiriske «terskelverdiene» av døgnnedbør overskrides, i så fall som et resultat av 
flere ugunstige forhold enn bare regnintensiteten. 



 

Fig. 2.4. Ekstremverdianalyse for akkumulert snødybde, Foldsæ. 

 

 

Fig. 2.5. Ekstremverdianalyse for akkumulert snødybde, Åmot i Vinje. 

 



 

Fig. 2.6. Ekstremverdianalyse for akkumulert snødybde, Borsæ. 

 

 

Fig. 2.7. Ekstremverdianalyse for akkumulert snødybde, Høydalsmo. 



 

Fig. 2.8. Ekstremverdianalyse for døgnnedbør, Høydalsmo. 

 

 

Fig. 2.9. Ekstremverdianalyse for akkumulert snødybde, Dale 
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 4, Dalen - Skredgeologisk kart (NGU)
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 5, Lårdal - Skredgeologisk kart (NGU)



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige feltregistreringer (GPS-punkter) med relaterte notater 
  
FID notat 
0 hovedsprekkesyst faller utover i skråning (bilde 9.5 kl15:30) 
1 få meter over dette er det noen blokker opptil 1m3 klare for utfall 
2 7-8m høy skrent m kraftige vertikale sprekker drevet av rotsprenging 
3 ca. 20 ferske blokker på 0,5-20m3 
4 minst 4-5 blokker på 50-150m3 
5 1 skive på ca 15m3, med base bare et par m over bakkenivå 
6 2 partier på 10-15m3 separert av vertikale eksfoliasjonssprekker 
7 1 blokk på ca. 40m3, flere på 1-3m3 (veldig gammel talus) 
8 1 blokk på 1m3 
9 flere blokker på 50-150m3 var omtrent her før husene og muren kom 

10 blokk på flere m3 midt i elva (og flere på andre siden av elva) 
11 steinsprang skal ha nådd hit 
12 1 blokk på 2-3m3, trolig steinsprang 
13 ca.5-6 løse blokker (1 på 1m3 og øvrige på 0,1-0,3m3). Kan falle ut 
14 hus truffet av en stein 
15 hus knust av steinsprang 
16 stein kommet ofte ned til (omtr?) garasjen 
17 1 steinblokk 
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¯0 0,15 0,30,075
Kilometers

Grenser kartleggingsområder

Skredfarekartlegging i Tokke kommune, Områder 1 - 4. Øvrige feltregistreringer og GPS-logg
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¯0 0,15 0,30,075
Kilometers

Grenser kartleggingsområder

Skredfarekartlegging i Tokke kommune, Område 5, Lårdal. 
Øvrige feltregistreringer og GPS-logg



  
 

 
 

Vedlegg 5 
 

Modelleringsresultater 
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 1, Vistad - Modellering av steinsprang
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Rockyfor3D - Reach probability, % (5m3)
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 2, Huvestad - Modellering av steinsprang
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0 - 1,5
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10 - 50
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 3, Bandakjordet - Modellering av steinsprang
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 4, Dalen - Modellering av steinsprang
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 5, Lårdal - Modellering av steinsprang



  

 
 

Vedlegg 6 
 

Faresonekart 
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 1, Vistad - Faresoner (alle skredtyper)
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 2, Huvestad - Faresoner (alle skredtyper)
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 3, Bandakjordet - Faresoner (alle skredtyper)
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 4, Dalen - Faresoner (alle skredtyper)
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Skredfarekartlegging i Tokke kommune
Område 5, Lårdal - Faresoner (alle skredtyper)
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