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Sammendrag
Rapporten presenterer resultatet av faresonekartlegging skred for utvalgte områder i Nord-Fron kommune
utført av Skred AS. I tekniske vedlegg finnes mer detaljert dokumentasjon av det utførte arbeidet.
Faresonene er tilgjengelig på digital form.
Løsmasseskred og steinsprang er dimensjonerende i de kartlagte områdene. Snøskred er ikke en aktuell
problemstilling under dagens vegetasjonsforhold.
I samtlige områder er det noen boliger som ligger innenfor faresonen for 1000-årsskred og enda flere
innenfor den for 5000-årsskred. I området nedenfor Brakjeberget på Vinstra er det boliger som vi mener
bør vurderes sikret mot steinsprang og steinskred.
Faresonekart er utarbeidet 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.
Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred og er basert
på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i betraktning lokale forhold.
Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med lengst skredrekkevidde
(dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred. Det kan være ulike
skredtyper som er dimensjonerende innenfor områdene. Der flere skredprosesser kan nå bebyggelse er
dette kartlagt og dokumentert.
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for
områdene som faresonekartene dekker.
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer
bebyggelsen mot skred.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Nord-Fron kommune rulleres.
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak.
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1. Innledning
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartlegging for utvalgte områder i Nord-Fron kommune
utført av Skred AS.
Resultatene presenteres i en hovedrapport, samt i tekniske vedlegg med mer detaljert dokumentasjon av
det utførte arbeidet. Faresonene er i tillegg på digital form.

1.1 Bakgrunn
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker.
Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et viktig verktøy og underlag for
skredforebyggende arbeid.
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 11/2014) legger rammene for kartlegging i årene framover,
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Som en del
av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred,
sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred.
Områdene med bebyggelse som skal kartlegges i hver utvalgt kommune, er identifisert ved hjelp av
innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene.

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene
Kartleggingen presentert i denne rapporten, fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter de
metodene som er vanlige ved faresonekartlegging. Utarbeidelse av faresonekart omfatter innsamling og
gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle fareområder, feltarbeid for å
undersøke og kartlegge geologiske forhold som har betydning for skredutløsning og rekkevidde i de
skredutsatte områdene og for en skredfaglig vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle
skredtypene. Kartleggingen gjøres i en detaljeringsgrad og med en nøyaktighet som tilsvarer målestokk
1:5.000 eller bedre.
Faresonekart er utarbeidet 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. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred,
jordskred og flomskred.
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for
områdene som faresonekartene dekker.
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer
bebyggelsen mot skred.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Nord-Fron kommune rulleres.
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Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak.

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

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

1.3.3 Flomskred
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp
og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og
transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet.
Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en stor
vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres
utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra store og
små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i
kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når
dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i
løpet. Det høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde.
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1.3.4 Sørpeskred
Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det
oppstå sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten
gradient og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Sørpeskred
kan også løsne som følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg vanligvis langs
forsenkninger i terrenget og skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en flytende masse og har
langt høyere tetthet enn snøskred. Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe
som kan øke tettheten ytterligere. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert
terreng vil de kunne bre seg utover store områder.

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

Figur 1. Oversikt over områdene omfattet av denne skredfarekartleggingen.

Skredfarekartleggingen vil primært rettes mot å kartlegge eksisterende skredutsatt bebyggelse og er
avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og
kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har infrastruktureiere
som Statens vegvesen, Jernbaneverket mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering og
kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging.
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2.2 Topografi, geologi og geomorfologi
Skredfarekartleggingen som Skred AS har utført i Nord-Fron kommune, gjelder til sammen en 13 km
lang fjellside på venstresiden av Gudbrandsdalen, mellom Bergom vest for Kvam og Sødorp øst for
Vinstra. I tillegg er det kartlagt en til sammen 7 km lang fjellside på høyresiden av dalen, mellom Engum
og Lohaugen.
De enkelte kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i rapporten. I grove trekk kan man
beskrive området som bestående av til dels veldig bratte fjellsider, som stiger fra dalbunnen, der
Gudbrandsdalslågen renner på ca. 250 moh., til over 1000 moh.
Området omfatter skråninger i både fjell og løsmasser, med eksposisjon mot alle himmelretninger unntatt
nord. Det er noen sideelver, samt en rekke større og mindre bekker som renner i de kartlagte fjellsidene.
Noen av disse vassdragene har dannet store flomvifter nede i dalbunnen, og for enkelte av dem er det
kartlagt skredvifter.
Området mellom Kvam og Vinstra er blant de som ble hardest rammet av Storofsen, en ekstremflom og
en rekke jord- og flomskredhendelser som i juli 1789 forårsaket enorme ødeleggelser i Innlandet i Norge.
Området ble også rammet av kraftige flom- og skredhendelser i 2011 og igjen i 2013, og enkelte steder i
2008. Det er disse årene som går igjen når man snakker om naturfarehendelser med lokalbefolkningen.
Berggrunnen i området er kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000. Kartet (Figur 2) viser at dominerende
bergart er fyllitt (lysegul farge), med fyllittisk sandstein og dolomittisk sandstein også godt representerte i
fjellsidene vi har kartlagt skredfare for.

Figur 2. Utsnitt av NGUs berggrunnskart 1:50.000 (NGU, 2016a).
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Løsmassedekket i området var inntil 2016 bare kartlagt av NGU i målestokk 1:250.000 (NGU, 2016b). Et
utsnitt av dette kartet, vist i figur 3, viser at de aktuelle dalsidene i hovedsak er dekket av morene med
varierende tykkelse (grønt), eller et tynt torv- og humuslag over berget (lysebrunt). Bare lokalt var det
kartlagt skredavsetninger (mørkere rosa farge). Som en del av datagrunnlaget for denne
skredfarekartleggingen gjennomførte NGU på oppdrag fra NVE kvartærgeologisk kartlegging med fokus
på skråningsprosessene, i målestokk 1:10.000 (Sletten og Eilertsen, 2017). Dette kartet er gjengitt som en
del av vedlegg C og ble benyttet som beskrevet i avsnitt 3.5.

Figur 3. Utsnitt av NGUs løsmasseskart 1:50.000 (NGU, 2016b).
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2.3 Klima
2.3.1 Historisk klima
Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for skredfarevurderingen.
Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt (eklima.no). Det finnes en rekke
meteorologiske stasjoner innen en radius på en til to mil fra kartleggingsområdene (Figur 4).
Stasjonene har vært i drift i ulike tidsperioder. Den eldste av dem var operativ fram til 1968, mens de
andre ble satt i drift i 1960- eller 1970-tallet (Tabell 1).

Figur 4: Plassering av de benyttede meteorologiske stasjonene i forhold til de kartlagte områdene (i blå farge).

Tabell 1. Driftsperioden for de anvendte meteorologiske stasjonene.

St.nr.
13420
13450
13550
13640
13670
14310

Stasjonsnavn
VENABU
HOVDGRENDA
VINSTRA
OLSTAPPEN
SKÅBU - STORSLÅEN
OTTA - BREDVANGEN

I drift fra
aug.80
jan.72
jan.19
okt.70
okt.68
jul.70

til

mar.68
mar.10
aug.95

moh.
930
666
241
630
890
285

Stasjonene ligger mellom 241 og 930 moh., og dette resulterer i forskjellige normale temperaturer,
spesielt i sommermånedene (figur 5), samt forskjellig årsnedbør (figur 6): De lavest liggende stasjonene
registrerer bare 375 – 430 mm/år, mens de høyeste registrerer 540 – 660 mm/år. Både den lave
årsnedbøren og faktumet at mesteparten av denne faller i sommermånedene, er typiske i innlandsområder.
Sen høst og vinter er særdeles tørre måneder, med bare 15 – 40 mm nedbør.
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For skredfarevurderingen er det imidlertid viktigere å analysere ekstrem nedbør enn normale verdier. I
områder der jordskred og flomskred er de mest aktuelle prosessene, settes det spesielt fokus på intens
nedbør som faller i form av regn. Det er indikasjoner om at regn som på ett døgn overskrider 8 % av den
normale årsnedbøren, kan utløse jord- og flomskred (Sandersen mfl., 1996).
I denne analysen antas det at nedbør som faller mellom mai og november, kommer i form av regn. Den
beregnede 1-døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall varierer mellom 57 og 95 mm for de ulike
stasjonene (figur 7).
Ved å kombinere den normale årsnedbøren (nærmere bestemt verdien som tilsvarer 8 % av denne) med
kurvene som viser gjentaksintervaller for ulik nedbørintensitet, fremkommer det at en døgnnedbør i stand
til å utløse jord- og flomskred, i dette området forekommer temmelig ofte, med gjentaksintervall mellom
mindre enn 10 år og 20-30 år (Tabell 2).
Sannsynligheten for at en nedbør erfaringsmessig i stand til å utløse løsmasseskred forekommer, er ikke
er det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av mange flere forhold
enn nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst.
Som et hjelpemiddel til vurdering av fare for snøskred kan man gjennomføre en tilsvarende
ekstremnedbørsanalyse med fokus på nedbøren som kommer i form av snø, der 1-døgns og 3-døgns
snøfall er av interesse. I dette tilfellet anser vi det ikke som nødvendig å gjøre dette ettersom faren for
snøskred kan utelukkes ut ifra betraktning av skogsdekke, som nevnt ovenfor, og dataene som viser at
området vinterstid er meget nedbørfattig.

Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur
20

Middeltemperatur (°C)
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Figur 5: Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur. Data fra www.eklima.no.
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Månedsnormaler 1961-90 for nedbør
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Figur 6: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.

1-døgns nedbør (mai-nov) med ulike gjentaksintervaller
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Figur 7: Beregnet 1-døgns nedbør med ulike gjentaksintervaller for månedene mai til november. Data fra
www.eklima.no.
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Tabell 2. Gjentaksintervaller for døgnnedbør teoretisk i stand til å utløse jord- og flomskred.

Normal
årsnedbør
Vinstra (241moh)
Olstappen (630moh)
Skåbu - Storslåen (890moh)
Venabu (930moh)
Hovdgrenda (666moh)
Otta - Bredvangen (285moh)

430 mm
480 mm
540 mm
660 mm
590 mm
375 mm

Beregnet 8 % av
årsnedbør
34 mm
38 mm
43 mm
53 mm
47 mm
30 mm

Gjentaksintervall for 1-døgns
nedbør som tilsvarer 8 % av
årsnedbør
20 - 30 år
10 - 20 år
10 - 20 år
10 - 20 år
10 - 20 år
< 10 år

2.3.2 Fremtidig klima
Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og forekomsten av disse
skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at ekstremt vær inntreffer oftere.
Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og
sørpeskred, men i hvilken grad skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.
Ifølge Norsk Klimaservicesenter (2016) beregnes det at årstemperaturen i Oppland vil øke med ca. 4 °C,
og årsnedbøren vil øke med 20 %, begge med størst økning vinterstid. Sitert fra Norsk Klimaservicesenter
(2016):
«Episoder med kraftig nedbør vil øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Nedbørmengden for
døgn med kraftig nedbør forventes å øke med 20 %. For kortvarige nedbørepisoder er det indikasjoner
på større økning enn for døgnnedbør. Inntil videre anbefales derfor et klimapåslag på 40 % på
regnskyll med varighet under 3 timer. Som en konsekvens av endringene i kraftig nedbør, kan
utfordringene med overvann bli større enn i dag. Det er derfor viktig å integrere dette hensynet i
planleggingen av overvannshåndtering.
Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengder og antall dager med snødekke, men det vil fortsatt
være enkelte år med betydelig snøfall selv i lavlandsområder.
Skredfaren er sterkt knyttet til lokale terrengforhold, men været er en av de viktigste
utløsningsfaktorene. I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet
til regnskyll/flom, snøfall og snøsmelting. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred og
sørpeskred som vil forekomme oftere. Det er derfor grunn til økt aktsomhet mot disse skredtypene. Det
er likevel ikke grunn til å anta at de sjeldne, svært store skredene som dagens aktsomhetskart viser, vil
bli større eller skje hyppigere.»
Det er ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredstørrelse eller skredutløp og så bruke dette i
skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke usikkerhetsmomenter som det ikke
finnes verktøy for å kvantifisere effekten av, men som vurderes skjønnsmessig når en kartlegger
skredfare.

2.4 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene
I flere av de kartlagte delområdene finnes det tidligere skredfareutredninger. Disse rapportene og deres
relevans for denne rapporten omtales i kapitlene som gjelder de enkelte delområdene.
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3. Metodikk for fastsettelse av faresoner
for dette oppdraget
Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av skredfaglig skjønn og
erfaring, Vurderingene skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som
underbygger bruk og forståelse av geologiske data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og annen
historikk, vurderinger og modelleringer fram til fastsetting av faresoner. Disse er kort omtalt nedenfor.

3.1 Skredhistorikk
Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene og
de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en
skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også
gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. Registrerte historiske skredhendelser er
samlet i en Nasjonal skreddatabase og vises på www.skrednett.no.
I tillegg til informasjon fra Nasjonal skreddatabase, er det forsøkt å innhente mest mulig informasjon ved
å intervjue lokalkjente samtidig med gjennomføring av befaring. Disse opplysningene og deres relevans
for denne rapporten omtales i kapitlene som gjelder de enkelte delområdene.

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart
En digital høydemodell (DHM) er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget som gir
informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet.
Kartleggingsområdene i Nord-Fron kommune er dekket med en høyoppløselig DHM generert fra
flybasert laserskanning. Denne DHM er veldig nøyaktig med en oppløsing på 1 x 1 m.
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra
høyoppløselige DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner,
løsneområder, skredavsetninger osv.
Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser bratthet av terrenget for hvert punkt i
datasettet i forhold til nabopunktene. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å
definere løsneområder for skred. Helningskartet som vises i vedlegg B er delt i følgende klasser:
•
•
•
•

25° til 30°: mulige løsneområder for jordskred
30° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred
45° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang
60° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang

3.3 Topografi, vegetasjon og klimaforhold
Topografien er et av de aller viktigste elementene som avgjør en fjellsides skredpotensial. Blant de
topografiske forholdene, i tillegg til terrenghelningen slik beskrevet i avsnittet ovenfor, er terrengformen
og terrengruheten. Terrengformen beskrives av kurvaturen eller krummingen i terrengoverflaten, både
parallelt med og på tvers av høydekurvene. Snø, overflatevann og grunnvann har alle mer tendens til å
akkumuleres eller konsentreres i konkave, dvs. gryteformede, terrengpartier enn på konvekse former som
rygger. I konkave terrengpartier er det derfor ofte større sannsynlighet for utløsning av snøskred,
jordskred og flomskred enn på ryggformasjoner. Ved kildeområder for steinsprang, kan derimot konvekse
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fjellknauser gi like mye (eller mer) utfall av blokker enn mer konkave deler av en skrent. For samtlige
typer skred, i varierende grad, vil ofte konkave terrengformer som raviner og nedskjærte bekkeløp styre
bevegelsen av skredmasser i fjellsiden og dermed utløpet.
Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning, spesielt
for snøskred (flakskred), der større snømengder er nødvendig for å tildekke terreng med stor ruhet enn det
trengs for å tildekke jevnere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er på den andre
siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang.
Både terrengkrumming og ruhet vurderes ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings
terrengmodell, samt ved feltobservasjoner.
Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering, som beskrevet i avsnitt 1.4.6. Effekten av
skogen er i denne rapporten vurdert ut fra befaringsobservasjoner og flybildestudie, og i henhold til NGIs
rapport «Skog og skred – Forslag til kriterier for vernskog mot skred» (NGI, 2013), samt NVEs
«Oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet» (NVE, 2015).

3.4 Feltkartlegging
Feltbefaringen ble gjennomført av Andrea Taurisano, Kalle Kronholm og Petter Reinemo, Skred AS, i
perioden 22.-24. mai 2017. Kari Sletten, NGU, var med på en av befaringsdagene. Befaringen ble
gjennomført ved bruk av bil, drone og til fots. Det var regnvær med tilfredsstillende observasjonsforhold
den første befaringsdagen, og fint sommervær de resterende to dagene.
Mye av fokuset under feltbefaringen har vært på å kartlegge løsneområder og skredbaner for de ulike
typer skred. En første identifisering av potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på
helningskart med 1 m oppløsning med inndeling i helningsklassene vist i avsnitt 2.2. Under feltbefaringen
ble de enkelte løsneområdene vurdert i lys av andre lokale forhold, spesielt terrengform og vegetasjon.
Den samlede vurderingen førte til at noen potensielle løsneområder ble avkreftet og fjernet fra kartet,
mens andre ble bekreftet og endelig avgrenset.
For snøskred ble de fleste potensielle løsneområdene vurdert å ha svært lav sannsynlighet for utløsning
under dagens vegetasjonsforhold. Dette er terrengpartier brattere enn 30°, men der skogen står tett nok til
å forebygge snøskredutløsning iht. anbefalingene gitt i rapportene nevnt i avsnitt 2.3 (NGI, 2013 og NVE,
2015). Dette betyr at barskog med kronedekning over omtrent 50 % ble vurdert å effektivt hindre
snøskredutløsning. Tett bjørkeskog ble også vurdert å kunne forhindre snøskred av betydning for
skredfarekartleggingen, selv om mindre, skiløperutløste snøskred i bjørkeskog kan inntreffe. For begge
skogstyper er åpne felter opptil 50 m lange (i fallretningen) i 30° graders terreng, opptil 40 m lange ved
helning på 35-40° og opptil 30 m lange ved helning 40-45°, ikke vurdert som reelle løsneområder for
snøskred.
For jordskred er løsneområdene i første omgang definert som alle løsmasseskråninger brattere enn 25°.
For de ulike potensielle løsneområdene er i tillegg sannsynligheten for skredutløsning vurdert. Denne
sannsynlighetsvurderingen ble basert på:
- terrengformen (lavere sannsynlighet på ryggformasjoner enn i konkave eller åpne skråninger);
- vegetasjon (mindre sannsynlighet i tett skog enn i bart terreng);
- hydrologiske forhold (mindre sannsynlighet ved veldig begrenset nedslagsfelt og lav
vanntilgang);
- eventuelle forhold som forverrer vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger);
- informasjon om, samt tegn på tidligere skred (lavere sannsynlighet ved manglende tegn på
skredaktivitet, i felt eller på skyggekart)
Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i noen tilfeller til at terrengpartier brattere enn 25° med
løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred.
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Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, eks.
raviner og nedskjærte bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller betydelig
potensial for erosjon langs løpet. Dersom nedslagsfeltet for ravinen eller bekkeløpet ikke er vurdert i
stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialer, eller den potensielle vannføringen er stor, men
bekken renner på fjell, vurderes det i utgangspunktet ikke å være potensial for flomskredhendelser, men
en flomproblemstilling. I så fall er det ikke tegnet faresoner for skred, men bekkene dette gjelder er omtalt
spesifikt i teksten.
Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, fra nesten flate myrområder til høyfjellsplatåer og vatn
som drenerer ut i bratte bekker, til bratte kløfter og gjel i høye fjellskrenter. En sørpeskredhendelse kan
starte som annen skredtype (eks. et våtsnøskred eller en flom i høytliggende bekk) og vil ofte gå over til
andre prosesser, eks. flomskred i nedre del av skredbanen. Dersom alle terrengpartier der dette er
teoretisk mulig, kartlegges som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert teoretisk
løsneområde, vil en ofte få et farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk eller kvartærgeologi, og
der sørpeskred mange steder blir dimensjonerende prosess. Konsekvensen er uforholdsmessig stor
utrygghetsfølelse i befolkningen og behov for sikringstiltak.
Ettersom det ikke er noe historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, velger vi derfor å forutsette at
sørpeskred kun har en realistisk mulighet for utløsning der det er terreng som kan akkumulere betydelige
mengder snø, samt muligheten for at snø kan bli vannmettet uten at vann finner en naturlig avrenning
nedover i fjellsiden. De fleste av de resulterende skredbanene er også aktuelle skredbaner for flomskred,
selv om punktet (og tidspunktet) de to skredtypene har størst sannsynlighet å løsne fra, kan være veldig
forskjellig.
Løsneområder for steinsprang er i denne rapporten definert som alle naturlige fjellskrenter brattere enn
45°. Små skrenter under ca. 5 m høyde blir ikke kartlagt som løsneområder med mindre de ligger
innenfor eller så nære ovenfor kartleggingsområdet at utløp derfra kan komme inn i det vurderte området.
En kontrollbefaring er tatt av Andrea Taurisano den 23. september 2017. Hensikten med
kontrollbefaringen var å vurdere modelleringsresultater og utkast til faresonene i terrenget. Dette førte til
lokale justeringer av faresonene.

3.5 Registreringskart
Registreringskartet er som regel resultatet av omfattende forarbeid med identifisering av løsneområder,
skredbaner og skredavsetninger gjort på bakgrunn av helningskart, skyggekart og flybilder, samt
feltregistreringer. Under befaringen er fokuset på registrering av former og elementer av betydning for
skredfarevurderingen, derunder tegn på utglidninger, flomskred og nylig steinsprangaktivitet, både som
sår i løsneområder og som avsetninger nederst i fjellsidene. Der relevant er også kartfestbare opplysninger
fra lokalkjente ført i kart.
Som et viktig ledd av datagrunnlaget for skredfarekartlegging i Nord-Fron kommune har vi benyttet de
kvartærgeologiske kartene i målestokk 1:10.000 utarbeidet av NGU (Sletten og Eilertsen, 2017). Kartene
er presentert i Vedlegg G. Vi mottok dette kartet før gjennomføring av befaringen, og kartet ble benyttet i
felt som utgangspunkt for egne vurderinger av terrengformasjoner og avsetninger. Kari Sletten var i felt
sammen med oss i en halv dag for å gå gjennom utført kartleggingsarbeid og diskutere problemstillinger
knyttet til tolkning av avsetninger og deres betydning for skredfarekartlegging. Tilgang til dette kartet har
naturlig også ført til at omfanget av egne feltregistreringer ble mindre enn det ville ha vært uten NGUs
kart, men på denne måten ble en del kapasitet og fokus frigjort for andre aspekter av kartleggingsarbeidet.
Videre ble NGUs kart (kartlagte skredavsetninger) brukt for en kritisk vurdering av
modelleringsresultater og foreløpige faresoner.
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3.6 Modellering
Resultater av skredmodellering utført med ulike beregningsverktøy kan brukes til å etterprøve og
underbygge vurderinger av forventet skredutløp basert på skredhistorikk, feltobservasjoner og skjønn.
Modellresultatene, eks. maksimalt utløp, flytehøyde, skredhastighet og trykk, er alltid sterkt avhengig av
de valgte inngangsparameterne. Utfordringen ligger generelt i den store usikkerheten rundt lokalisering av
kildeområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserte volumer og
materialegenskaper. Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser krever på den andre
siden ikke bare at det finnes historiske hendelser i nærliggende og sammenlignbare områder, men også at
relativt detaljert informasjon om de hendelsene er tilgjengelig. Dette foreligger sjeldent.
Modellverktøy er derfor først og fremst benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre definere
hvordan skredmasser ville bevege seg i fjellsidene, men uten å legge for stor vekt på
modelleringsresultatene når det gjelder å vurdere det maksimale utløpet for skred med årlig sannsynlighet
på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Dette til tross for at vi har forsøkt å definere scenarioer som skjønnsmessig
kan tenkes å svare til de tre faresonene, og at det er utført flere beregninger for å teste effekt av
variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning,
men laget ut fra en samlet vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring. De
benyttede modellene og deres oppsett er beskrevet nedenfor.

3.6.1 Beregninger med Rockyfor3d for steinsprang
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig utbredelse av
steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er som følger:
- Definere scenarioer for hendelser med ulike årlige sannsynligheter, inklusive fastsettelse av
følgende parametere:
o Kildeområder: Disse er automatisk identifisert som alle celler (1 x 1 m) med helning på
minst 45°. Dette resulterer i at et stort antall ubetydelig små kilder blir benyttet i
modelleringen, i tillegg til større og mer realistiske kilder. Kun de siste er manuelt
inntegnet som skrenter eller steinsprangkilder på registreringskartene.
o Størrelse på steinsprangblokker. Typiske verdier som vi har benyttet, er på 1-2 m3 for 100
års hendelser, 5 m3 for 1000 års hendelse og 10-20 m3 for 5000 års hendelser. Dette
varierer avhengig av størrelse og oppsprekkingsgrad for de ulike kildene. For områder
der steinskred er aktuelt har vi i tillegg utført beregninger som tar utgangspunkt i blokker
på 50 m3.
- Vurdering av resultater mot kjente steinspranghendelser, der aktuelt, eller mot registrerte
avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.
Generelle innstillinger er som følger:
- Det er simulert 10 - 100 utfallende blokker per 5 m celle i kildeområdene.
- Det ikke anvendt startfallhøyde.
- Det er ikke tatt høyde for skog.
- Tetthet = 2700 kg/m3.
- Blokkform = rektangulær.
- Verdier for bakkens ruhet og energidemping ved sprett er vurdert i felt i forhold til anbefalte
verdier.
- Sikringstiltak er ikke inkludert i beregninger, siden det ikke er registrert tiltak.

3.6.2 Beregninger med RAMMS for steinsprang
I kartleggingsområdet Kvam er det utført beregninger av mulig rekkevidde av steinsprang med
programvaren RAMMS RockFall (Christen mfl., 2012).
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Generelle innstillinger har vært som følger:
- Blokkvolum 1 – 10 m3.
- 3 – 10 tilfeldige orienteringer for blokkene simulert fra hver 5 m celle.
- Startfallhøyde 5 m.
- Det er tatt høyde for skog, med middels skogstetthet.
- Overflaten er antatt å være av middels hardhet (eks. løsmasser med høyt steininnhold og noe
vegetasjon)
- Tetthet for steinblokken = 2700 kg/m3.
- Blokkform = «Real equant»
- Sikringstiltak er ikke inkludert i beregninger, siden det ikke er registrert noen tiltak.

3.6.3 Beregninger med RAMMS for snøskred
Innenfor kartleggingsområdene i Nord-Fron er det ingen områder med historikk eller realistisk potensial
for snøskred under dagens vegetasjonsforhold. Det har derfor ikke vært nødvendig å utføre modellering
av snøskredutløp.

3.6.4 Beregninger med RAMMS for flomskred og sørpeskred
Modellering av mulig skredutbredelse av flomskred er gjort med RAMMS Debris Flow (Christen mfl.,
2012), versjon 1.6.20, modulen for flomskred. Utløsningsområdene er definert på to måter:
- En lang «blokk» med løsmasse er lagt ut i fjellsiden parallelt med kotene. Resultatene er brukt til
å vurdere generelle flytemønstre i fjellsidene.
- Veldefinerte utløsningsområder i eller ovenfor forsenkninger der flomskred mest sannsynlig vil
løses ut. Resultatene er brukt til å vurdere konkret mulighet for utbredelse av flomskred.
- De fleste utløsningsområdene som ikke er definert i etablerte søkk eller bekkeløp, men i åpne
skråninger, er tegnet i områder der det er kartlagt morene, løsmassetypen de fleste jordskred i
Norge oppstår i. Flere løsneområder er også tegnet der det er kartlagt et tynt torv-/humuslag over
berg.
For begge typer beregninger er innstillingen «block» brukt, siden hydrografen for de modellerte
skredhendelsene ikke er kjent, og kan variere. Anvendte friksjonsparametere er vist i tabell 3. Disse
verdiene er funnet ved tidligere omfattende kalibrering av modellen på en relativ stor flomskredhendelse
av 2013, ved Letrud, som ligger omtrent midt i kartleggingsområde Kvam (Skred AS rapport 16113-01).
For modellering av sørpeskredutløp finnes det per i dag ikke spesifikke verktøy. RAMMS-modulen for
flomskred kan i utgangspunktet også anvendes til sørpeskredmodellering, med tilpassing av
friksjonsparameterne. Det er imidlertid ikke gjort nok forskning rundt det, og en bør da selv prøve ut ulike
kombinasjoner av friksjonsparametere for å da velge en for modellering av dimensjonerende sørpeskred.
I de kartlagte områdene er ikke sørpeskred en kjent problemstilling, og vegetasjonsforhold tilsier generelt
at sørpeskred ikke ventes å oppstå andre steder enn, eventuelt, i bekker der flomskred allerede er en viktig
problemstilling. Dette vil si at resultater av konservativ modellering gjort for flomskred også vil være
dekkende for utløpet av eventuelle sørpeskred i de samme bekkeløpene.

Tabell 3: Variasjon i anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred.
Skredtype

Oppløsning i
terrengmodell
Flomskred 2-5 m

Friksjonsparameter ξ

Friksjonsparameter µ

100 m/s2

0,15

Høyde
blokk
1m

3.6.5 Tolkning av modellresultater
Det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er
derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet vurdering av
observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring.
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3.7 Fastsetting av faresoner
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede
sannsynlighet for alle typer skred.
Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede
skredutløp, har vært i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vektlegging av ulike datasett
og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig
tilpasset til de ulike skredbanene.
I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagt område vil det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger
til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skredtype innenfor områdene. Hvis flere
skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av faresonene vil dette omtales.

3.8 Hydrologiske vurderinger
Flere større bekker krysser gjennom kartleggingsområdene. Stor vannføring i bekkene kan blant annet
påvirke skredforholdene i form av erosjon, massetransport og flomvann på avveie. For å få et overblikk
og vurdere overgangsprosessene mellom flomskred og flom er nedbørfeltene til utvalgte bekker
identifisert. Nedbørfeltene er identifisert ved bruk av programvarene QGIS og GRASS GIS, basert på en
DHM med horisontal oppløsing på 1 x 1 m. I tillegg er det i enkelte områder utført GIS-analyser av
potensielle flomveier, der hensikten er å illustrere problemstillingen med flomvann på avveie.

4. Delområder
4.1 Område 1 – Kvam vest
Det 1200 m lange kartleggingsområdet ligger rett vest for Kvam og strekker seg fra Botenstugu i øst til
litt over gården Bergom i vest (Figur 8 og Figur 9). I nedre del av området går både den gamle og den nye
E6, og mot sør er området avgrenset av Lågen. Bebyggelsen innenfor grensene av kartleggingsområdet er
ganske spredt.
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Botenstugu

Figur 8: Oversiktskart over kartleggingsområdet Kvam vest.

Figur 9: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet Kvam vest tatt fra drone, omtrent i høyde med toppen av fjellsiden
og mot sør. Kvam er synlig til venstre i bildet.
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4.1.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av Høgberget, en ca. 940 m høy, sørvendt side av Landsverkhøa (1189
moh.).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2013 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 1B.
Helningskartet viser at de nedre 100 m av fjellsiden, opptil ca. 350 moh., er karakterisert av relativt slakt
terreng, med helning under 20 - 25°. Fra 350 og opptil 940 moh., er terrenghelningen i hovedsak over
30°, spesielt i den vestlige delen av området. Mellom ca. kote 840 og 940 er terrenget enda brattere, dvs.
mellom 45° og tilnærmet vertikalt. Dette terrengbeltet er altså en 50 - 100 m høy fjellskrent. Lenger oppe
flater terrenget ut betydelig, og fortsetter å stige sakte mot nordvest, der toppen av Landsverkhøa (1189
moh.) ligger.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har en lett konveks form, ettersom den i øst begynner å bøye
nordover mot Veikledalen. Det er ingen store helårsbekker i fjellsiden, men det er et titalls raviner, søkk
eller gamle nedskjærte bekkeløp under 350 moh., spesielt i den vestlige delen av området. På
befaringstidspunktet var det ikke vann i disse terrengformasjonene, men det ble registrert noe løst
steinmateriale enkelte steder.
Med unntak av små arealer rundt gårdene, er fjellsiden dekket av tett barskog med innslag av lauvtrær
(Figur 9). Tregrensa i området ligger på ca. 1000 moh., dvs. høyere enn der fjellsiden flater ut mot toppen.
Sammenligning av flyfoto fra perioden 2004 - 2015 viser ingen endringer av betydning når det gjelder
skoggrensen eller skogtettheten.
Det går en skogsveg fra foten av fjellet i vest opp til Bergom gård, gjennom terreng som er slakere enn
25°. En annen grusvei, Bergumsvegen som blir til Leinbakkvegen, går i øst, til dels i terreng mellom 25°
og 35° helning.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består i all hovedsak av sandstein.
Bare over 950 moh., der den bratte skråningen flater ut mot fjelltoppen, er det fyllitt og fyllittisk
sandstein.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 fra 2016 (Vedlegg 1G), består løsmassedekket
av morene opptil 450 – 600 moh. Lenger oppe er det steinur produsert av stedlig forvitring av berg, samt
steinsprang fra skrenten mellom 840 og 940 moh. NGU har altså ikke kartlagt steinsprangavsetninger
under kote 450, men i området med morenedekke har de registrert blokkrik overflate, samt enkelte
uspesifiserte blokker med volum over 10 m3. Det høye blokkinnholdet i fjellsiden, som vi selv har
registrert, gir overflaten relativt stor ruhet. Enkelte blokker, inkludert noen av de med volum over 10 m3,
ligger relativt ustabilt, slik at remobilisering av blokkene er en aktuell problemstilling i vår
skredfarevurdering.

4.1.2 Skredhendelser
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser, men bare noen flomhendelser, i
dette kartleggingsområdet. Et jord- og steinskred skal imidlertid ha tatt flere bygg like vest for det
kartlagte området, ved Kjørem, under Storofsen (1789).
Vi har ikke mottatt opplysninger om eller registrer tegn på skred innenfor kartleggingsområdet, utover
ravinene omtalt ovenfor og tegn på steinsprang i den øvre delen av fjellsiden.
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4.1.3 Tidligere vurderinger
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare innenfor dette karleggingsområdet.
Multiconsult kartla skredfare i et område like øst, ved Brende i Kvam, i en rapport av 2016. Den
vurderingen har ikke direkte betydning for vurderingene i denne rapporten.
Det kartlagte området ligger ellers helt innenfor aktsomhetssone for snøskred og delvis innenfor
aktsomhetssoner for steinsprang, samt jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av
NVE (NVE, 2016). NGIs aktsomhetskart for stein- og snøskred er ikke utarbeidet for dette området.

4.1.4 Eksisterende sikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE atlas (NVE, 2016) eller observert under befaring i området.

4.1.5 Modeller og oppsett
Ettersom snøskred og sørpeskred kan utelukkes basert på betraktninger rundt vegetasjonen og
topografien, er det ikke utført modellering for disse skredtypene. En totalvurdering tilsier at det er større
potensial for steinsprang, samt jord- og flomskred, og det er derfor gjort modellering av skredutløp for
disse skredtypene.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred. Mulige løsneområder er tegnet i
terreng over 25 – 30° helning mellom kote 400 og 470. Dette er høyden der de fleste tegn etter gamle
utglidninger i denne fjellsiden ligger, og der søkk og raviner begynner. Det er forutsatt utløsning av
«flak» eller blokker av løsmassedekket med tykkelse på 1 m og størrelse som også er lik den til de
tidligere utglidningene i fjellsiden.
For steinsprang er både Rockyfor3D og RAMMS RockFall benyttet. Kildeområdene er definert ved hele
fjellskrenten som ligger mellom 840 og 940 moh., samt små terrengpartier mellom ca. 500 og 800 moh.,
der vi har registrert små lokale skrenter eller tilsynelatende ustabile blokker med potensial for
remobilisering.
For mer detaljert informasjon om programvarene og oppsett henvises det til avsnitt 3.6.

4.1.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i figur
10, samt mer detaljert i vedlegg 1E.
Dimensjonerende skredtype er jordskred fra den bratte skråningen under 450 moh., samt flomskred i
etablerte søkk og raviner. Det er ikke faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100 inn i det
vurderte området. Det er to boligbygg innenfor faresonen for 1000 års skred, samt et par andre bygg som
FBK-data ikke angir bruksformål for. Flere bygg ligger innenfor faresonen for 5000 års skred.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 10: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 1, Kvam vest (den mørkere fargen er 1000-års skred,
den lysere er 5000-årsskred).

4.1.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra skrenten mellom 840 og 940 moh. (Figur 3 i Vedlegg 1A) vurderes som
sannsynlig med få år gjentaksintervall. Vi forventer imidlertid at de aller fleste blokker som løsner derfra,
vil stoppe i terrenget godt før de når inn i det vurderte området. Det ligger også en del gamle
steinsprangblokker på flere kubikkmeter i fjellsiden (Figur 4 i Vedlegg 1A) som vi ikke kan utelukke
mulighet for remobilisering av. Sannsynligheten for dette er lavere enn sannsynligheten for utfall fra
skrenten lenger oppe i fjellsiden, men dersom en av disse blokkene remobiliseres er sannsynligheten for
utløp inn i kartleggingsområdet tilstede. Vår totalvurdering er at den årlige sannsynligheten for at
steinsprang kommer inn i det kartlagte området, er høyere enn 1/1000. Årlig sannsynlighet for utfall av
store volum, steinskred eller fjellskred, anser vi som betydelig mindre enn 1/5000.

4.1.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes ikke å være en aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet under dagens
vegetasjonsforhold, ettersom skogen står tett overalt der terrenget er brattere enn 30° (Figur 9). Eneste
unntak er fjellskrenter der terrenghelningen er for bratt til at store mengder snø kan samles. Disse
skrentene er uansett så små, i forhold til den store skogkledde fjellsiden, at eventuelle små snøskred derfra
neppe vil gå langt ned i skogen. Det er heller ikke noe historikk for snøskred i området. Totalt sett mener
vi derfor at den årlige sannsynligheten for snøskred inn i kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.1.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området. Fjellsiden vurderes ikke å ligge til rette for utløsning av
sørpeskred. Dette begrunnes med at den i all hovedsak er bratt og skogsdekket, og mangler slake partier
der store snømengder kan samles og deretter bli vannmettet uten at vann finner en naturlig drenering
nedover i fjellsiden. Grov steinur gir dessuten stor terrengruhet over store deler av fjellsiden (Figur 1 i
Vedlegg 1A). De eneste konkave formene som i teorien kan lede sørpeskred ned mot
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kartleggingsområdet, er ravinene og søkkene kartlagt i den nedre delen av fjellsiden. De øvrige
forholdene gjør imidlertid at sannsynligheten for utløsning av denne skredtypen er svært lav, og totalt sett
mener vi at den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn i kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.1.6.4 Jord- og flomskred
Løsmasseskred, derunder både jordskred og flomskred, er godt kjent i området rundt Kvam. Selv om
Kvam-området ble hardt rammet både under Storofsen i 1789 og i nyere tid (2011 og 2013), er det i den
nasjonale skreddatabasen ikke registrert løsmasseskred i dette kartleggingsområdet.
Et titalls raviner og søkk skjærer seg ned i morenedekket i fjellsiden under ca. 450 moh. (Figur 2 i
Vedlegg 1A, samt Vedlegg 1B), og der er det også registrert et titalls små sår som kan tolkes som gamle
utglidninger. Disse formene fremstår ikke som aktive i dag. Det er sannsynlig at de registrerte søkkene og
ravinene, i tillegg til de mer typiske sårene etter utglidninger, ble skapt av løsmasseskred. Likevel er det
kun på områdets vestlige grense at en finner tydelige jord- eller flomskredavsetninger, der ravinene
munner ut i dalbunnen. Eventuelle skredmasser fra de andre ravinene og søkkene kan ha blitt erodert bort
av elva eller tildekket av elvesedimenter. Dette kan bety at de ravinene (og de fleste i dette
kartleggingsområdet) ikke har vært aktive på noen tusen år.
I motsetning til den nedre delen av fjellsiden, der det er morene og flere tegn på tidligere
skråningsprosesser, virker fjellsiden over 450 moh. å ligge mindre til rette for løsmasseskred: Det relativt
store steininnholdet og den blokkrike overflaten, inkludert relativt store partier med grov ur, gjør at
erosjonspotensialet i denne delen av skråningen er veldig begrenset. Det er sannsynlig at disse lokale
forholdene gjorde at det ikke gikk større jordskred her under Storofsen, mens mange slike skred gikk like
utenfor kartleggingsområdet, både i øst (Kvam) og i vest (Kjørem).

4.1.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den bratte fjellsiden, forebygger snøskredutløsning på en effektiv måte (Vedlegg 1F).
Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og, spesielt under 450 moh., reduserer
sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges, vil
løsneområder for snøskred kunne oppstå, som gjør at snøskred enkelte vintre kan bli en aktuell
problemstilling. Videre vil hogst føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen dimensjonert av
jord- og flomskred (Vedlegg 1E). Faren for jordskred kan øke enda mer dersom det også etableres
traktorveier med utilstrekkelig håndtering av overflatevann.

4.1.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, kan det etableres en
ledevoll for å lede eventuelle flomskredmasser rundt området som ønskes anvendt. Den veldig spredte
bebyggelsen gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre. Dersom det er aktuelt å etablere
sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av
tiltakene.

4.2 Område 2 – Kvam
Det 4 km lange kartleggingsområdet ligger rett øst for Kvam og strekker seg fra Veikledalen i nordøst til
gårdene Vetlmorka og Steine i sørøst (Figur 11 og Figur 12). Bebyggelsen innenfor grensene av
kartleggingsområdet er ganske spredt, unntatt helt i vest der selve Kvam ligger.
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Veikle
Kamp
Brende

Vetlmorka

Figur 11: Oversiktskart over kartleggingsområdet Kvam.

Figur 12: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet Kvam tatt fra drone, mot vest.
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Steine

4.2.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Hillingen (1007 moh.), Hillingberget (1030 moh.) og en
lang rygg som fra dette fjellet går i sørøstlig retning, med høyde på ca. 930 moh. ovenfor den sørligste
delen av kartleggingsområdet. Fjellsiden er altså ca. 600 - 700 m høy i forhold til gårdene som ligger
høyest, ovenfor Gardvegen.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2013 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 2B.
De nedre 100 m av fjellsiden, opptil ca. 400 moh., er karakterisert av relativt slakt terreng, med helning
under 20 - 25°. Fra 400 og opptil 1000 moh. i vest, og opptil 800 – 900 moh. i øst, er terrenghelningen
over 30°. Der er det også et eller to terrengbelter med helning mellom 45° og 90°, rett før terrenget flater
litt ut mot toppen av fjellet. Det bratteste terrenget består av fjellskrenter som enkeltvis har en høyde på
20 – 50 m.
I grove trekk har fjellsiden en lett konveks form helt i vest, der den bøyer litt inn mot Veikledalen, og lett
konkav videre østover og sørover, der fjellsiden definerer svingen i hoveddalføret. Teigbekken, øst i
området, er den eneste relativt store helårsbekken i fjellsiden, men det er i tillegg minst et tyvetalls raviner
og søkk. Disse fungerer trolig som smeltevannbekker og generelt som avrenningsveier i perioder med
mye vann i fjellsiden.
Fra ca. 400 moh. og opptil ca. 1000 moh. er fjellsiden dekket av tett skog. I den vestlige delen av området
er dette lauvskog med innslag av barskog, men i øst er det motsatt (Figur 12). Tregrensa i området ligger
på ca. 1000 moh., dvs. høyere enn der fjellsiden flater ut mot toppen. Sammenligning av flyfoto fra
perioden 2004 - 2015 viser bare marginale endringer når det gjelder vegetasjonen. Endringene fra 2004 til
2015 består av noe flatehogst foretatt helt i øst, og på den andre siden skogvekst enkelte steder der hogst
ble utført før 2004. Flybildene fra 2013 viser også to ferske flomskredhendelser, den ene ved Letrud og
den andre få hundre meter lenger vest.
Flere stier, men ingen skogsveger, krysser deler av fjellsiden med terreng brattere enn 25 - 30°. Eneste
unntak er en skogsvei trolig anlagt i forbindelse med flatehogst i det sørøstlige hjørnet av området,
ovenfor Steine (Figur 1 i Vedlegg 2A).
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består i all hovedsak av fyllitt og
fyllittisk sandstein.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 fra 2016 (Vedlegg 2G), består løsmassedekket
av tykk morene opptil ca. 340 moh. og tynn morene mellom 750 og 900 moh. Mellom ca. 340 og 750-900
moh. er det for det meste skredavsetninger, fra både steinsprang og jord- og flomskred. Disse strekker seg
helt ned til elva flere steder i området (Figur 13).
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Figur 13: Utklipp av NGUs kvartærgeologiske kart 1:10.000, som viser mer eller mindre sammenhengende
løsmasseskredavsetninger (rød farge) stedvis helt ned til dalbunnen.

4.2.2 Skredhendelser
NVE atlas (NVE, 2016) viser flere skredhendelser i dette kartleggingsområdet. Mer konkret er det 5
hendelser, mest sannsynlig jord- og/eller flomskred, tilknyttet Storofsen (1789), som ifølge
tekstbeskrivelsen medførte omfattende skader på gårder ved Veikle gård, nede i Kvam der Veikleåa
munner ut i Gudbrandsdalen og ved Teige gård. Det er også registrert 6 steinspranghendelser, alle
inntruffet mellom 1920-tallet og 2017 ved Løftin, Vellberg, Letrud og Steine. Det er også et snøskred som
skal ha gått ved Kamp, i områdets nordvestlige hjørne, i 1864. Det er i tillegg registrert noen punkter som
skal indikere utglidninger ved vei eller jernbane i de siste årene, men uten at det er gitt noen beskrivelser
for dem. Disse sistnevnte hendelsene tolkes derfor som veldig lokale utfordringer med grunnforhold eller
selve overbygningen av infrastrukturen de gjelder.
Vi kjenner i tillegg til et flomskred som gikk ved Letrud i 2013.

4.2.3 Tidligere vurderinger
Skred AS har selv kartlagt skredfare ved Letrud, som ligger i den østlige delen av dette
kartleggingsområdet, på kommunalt oppdrag i 2016 (Skred AS rapport nr. 16113-01-1). Ifølge den
utredningen er det på Letrud fire bolighus som ligger innenfor 1000 års skred, og tre ytterligere som bare
ligger innenfor 5000 års skred. Flomskred og store sjeldne steinsprang ble vurdert å være
dimensjonerende prosesser.
Vi kjenner ikke til flere skredfarevurderinger i dette området. I en Multiconsult rapport av 2016 er
skredfaren vurdert for området ved Brende, vest for dette kartleggingsområdet. Den vurderingen har ikke
direkte betydning for vurderingene i denne rapporten.
Store deler av det kartlagte området ligger ellers innenfor aktsomhetssone for snøskred, steinsprang, samt
jord- og flomskred, ifølge de tre aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016). NGIs aktsomhetskart
for stein- og snøskred er ikke utarbeidet for dette området.
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4.2.4 Eksisterende sikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området. Etter at Skred AS kartla skredfare ved Letrud har kommunen, i dialog med
NVE, vurdert å igangsette prosjektering av skredsikringstiltak for de utsatte boligbyggene. På tidspunktet
denne rapporten skrives, er tiltaket i detaljprosjekteringsfase.
NVE har i tillegg nylig gjennomført flomsikring av et større område i Kvam, vest i kartleggingsområdet,
ved hjelp av en bunnsperre i betong bygd ved Fagervold. Tiltaket er dimensjonert for 200-års flom og vil
fange opp inntil 100.000 m3 stein- og jordmasse fra Veikleåa.

4.2.5 Modeller og oppsett
Ettersom snøskred og sørpeskred kan utelukkes basert på betraktninger rundt vegetasjonen og
topografien, er det ikke utført modellering for disse skredtypene. For steinsprang, samt jord- og
flomskred, som er veldig aktuelle problemstillinger, er det gjort modellering av skredutløp.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred. Mulige løsneområder i den
vestlige delen av kartleggingsområdet, dvs. fra Veikle til Vellberg, er tegnet i terreng over 25 – 30°
mellom ca. kote 450 og 600, der det er flere tegn etter tidligere utglidninger. I resten av
kartleggingsområdet er kildeområder tegnet mellom ca. 700 og 850 m høyde, også her etter en
sannsynlighetsvurdering av blant annet registrert løsmassetype, terrengformer som kan knyttes til de
aktuelle skredtypene, og avsetninger.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle fjellskrenter som ligger
mellom 600 og 750 moh. i den vestlige delen av området, og like under toppen i resten av området.
Blokker fra 1 til 10 m3 er modellert.
For mer detaljert informasjon om programvarene og oppsett henvises det til kapittel 3.6.

4.2.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
14, samt mer detaljert i vedlegg 2E.
Dimensjonerende skredtype er jord- og flomskred. Faresone for skred med årlig sannsynlighet på 1/100
kommer bare inn i det vurderte området ved utmunningen av Børju inn i Veikleåa, ved Kamp, i det
nordvestlige hjørnet av kartleggingsområdet. Det er til sammen 19 boliger og 4 fritidsboliger innenfor
faresonen for 1000 års skred, samt noen andre bygg som FBK-data ikke angir bruksformål for. Enda flere
bygg ligger innenfor faresonen for 5000 års skred.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 14: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i området 2 – Kvam (den mørkeste fargen er 100-års skred, og
den lyseste er 5000-årsskred, med 1000-års skred i middels tone).

4.2.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra skrentene som går langs mesteparten av dette kartleggingsområdet (Figur 2 i
Vedlegg 2A), vurderes som sannsynlig med få år gjentaksintervall, totalt sett på hele område. Det er også
historikk for denne typens skred enkelte steder, eks. ved Letrud, selv om det der synes å være en
strukturelt betinget svakhetssone i tillegg.
Vår vurdering er at den årlige sannsynligheten for at steinsprang fra den skrenten kommer inn i det
kartlagte området, ligger mange steder over 1/1000, men at steinsprang med dette gjentaksintervallet ikke
er dimensjonerende i området, ettersom potensialet og rekkevidden for løsmasseskred er enda større.
Steinspranghendelser med 5000 års gjentaksintervall kan imidlertid være dimensjonerende enkelte steder.
Dette er indikert på faresonekartene vist i vedlegg 2E.

4.2.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes generelt ikke å være en aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet under
dagens vegetasjonsforhold, dvs. med tett skog der terrenget er brattere enn 30°. Eneste unntak er to store
hogstfelt over den østligste delen av området, på grensen med kartleggingsområdet Brekka. Disse
hogstfeltene er store i forhold til den skogkledde delen av fjellsiden nedenfor. Dette vil si at eventuelle
snøskred derfra ikke ville bli stoppet av skogen, men ville i teorien kunne komme inn i
kartleggingsområdet.
De teoretiske løsneområdene vender imidlertid mot vest til sør, og samler trolig lite snø. Det er heller ikke
historikk for snøskred i det området, ikke engang fra 1800-tallet, når man vet at skoggrensen lå mye
lavere enn i dag. Dette tilsier at den årlige sannsynligheten for utløsning av snøskred i de hogstfeltene er
veldig lav. I løpet av 10 – 15 år vil dessuten nye unge planter begynne å virke stabiliserende for
snødekket, inntil ny voksen skog mer effektivt kan forebygge snøskred. Alt tatt i betraktning mener vi at
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sannsynligheten for snøskred inn i det kartlagte området er betydelig mindre enn de mer aktuelle
prosessene løsmasseskred og steinsprang.
Når det gjelder det nordvestlige hjørnet av området, ved Kamp, der en snøskredhendelse skal ha skjedd i
1864, mener vi at sannsynligheten for nye snøskred der under dagens vegetasjonsforhold er kraftig
redusert, såpass at snøskred ikke er en dimensjonerende problemstilling der.

4.2.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området. Fjellsiden er i all hovedsak bratt og skogsdekket, med
ubetydelige slake partier der store snømengder kan samles og deretter bli vannmettet uten at vann finner
en naturlig drenering nedover i fjellsiden. De få slike partier som finnes, helt oppe mellom de mange små
fjelltoppene som preger den ryggformede fjellsiden, har svært små nedslagsfelt. Lenger nede er de eneste
konkave formene som i teorien kan lede sørpeskred ned mot kartleggingsområdet, ravinene og søkkene
kartlagt i den nedre delen av fjellsiden. Forholdene ved de eventuelle løsneområdene gjør imidlertid at
sannsynligheten for utløsning av denne skredtypen er svært lav, og totalt sett mener vi derfor at den årlige
sannsynligheten for sørpeskred inn i kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000, selv om flomskred er en
veldig aktuell prosess. Faresonene for flomskred dekker dessuten i tilstrekkelig grad utløpet av eventuelle
sørpeskred.

4.2.6.4 Jord- og flomskred
Løsmasseskred, derunder både jordskred og flomskred, er godt kjent i området rundt Kvam, som ble hardt
rammet både under Storofsen i 1789 og i nyere tid (2011 og 2013). I den nasjonale skreddatabasen er det
registrert noen løsmasseskred i den vestlige delen av kartleggingsområdet, alle inntruffet under Storofsen
i 1789.
I den vestlige delen av området, i fjellsiden ovenfor Veikle, Bergelykkja og videre til Bakken, er det
registrert flere tegn etter tidligere jordskred. Enkelte steder nedenfor denne fjellsiden er det også registrert
jordskred- og/eller flomskredvifter (Vedlegg 2C), som tilsier at massene der har stoppet like ovenfor
Gudbrandsdalsvegen. Videre østover i området er det registrert skredvifter i foten av fjellsiden som går
fra Letrud til Steine. Viftene berører de fleste gårdene som ligger ovenfor Gardvegen. Nedenfor denne
veien, og utflatingen i terrenget der gårdene ligger, blir fjellsiden litt brattere igjen mot dalbunnen ca. 50
m nedenfor (Vedlegg 2B). I denne delen av fjellsiden er det et tyvetalls søkk, med eller uten helårsbekk.
Søkkene er erosjonsformer, som utvilsomt indikerer at det i perioder har rent vann med en viss
erosjonskraft. Der disse søkkene munner ut i dalbunnen er det ikke kartlagt vifter, men NGU har kartlagt
et tynt belte med skredavsetninger. Dette er ikke basert på graving eller analyse av sedimentene, men på
tolkning av former i terreng og fra terrengmodell, slik vi også har gjort som en del av denne
skredfarekartleggingen.
Det er 500 – 600 m avstand og veldig slakt terreng mellom utmunningen av disse søkkene i dalbunnen og
foten av skredviftene som både NGU og vi har kartlagt i fjellsiden ovenfor, der gårdene Letrud, Forbrigd,
Teige, Synnafor, Hågåstugu, Steinerandin og Steine ligger.
Et forskningsprosjekt med fokus på skredprosessene i Gudbrandsdalen, gjennomført i 2006, konkluderte
med at det ved Forbrigt og Teige skal ha vært minst tre større og flere mindre flomskredhendelser i de
siste 10.000 årene (Sletten og Blikra, 2007). Med vekt på disse resultatene, samt våre feltregistreringer og
modelleringsresultater, mener vi at det meste av bebyggelsen, ved disse gårdene, ligger innenfor mulig
utløp for 1000-års skred.
Vurderingen av det maksimale utløpet for 5000-års skred er enda mer krevende. Vi vurderer at slike store
og sjeldne skred, over store deler av kartleggingsområdet, kan gå over Gardvegen. Hvor langt ned i den
slake fjellsiden skadepotensialet er betydelig, er umulig å vite med sikkerhet. Ved vann-styrte skred, som
flomskred, avsettes de groveste massene nærmest den bratte fjellsiden, med gradvis finere masser lenger
ut i dalen, og bare slam og vann over enda større områder. Basert på viftene registrert av både NGU og
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oss, modelleringsresultater og vurdering av topografiske forhold, mener vi at det er bare den siste delen
av skredene (dvs. vann og slam) som kan gå ned i søkk og raviner mellom Gardvegen og
Gudbrandsdalsvegen. Skadepotensialet for denne siste delen av løsmasseskred er som regel lite, selv om
de fine massene over en tidsperiode på 10.000 år har bidratt til å danne avsetningene kartlagt av NGU.
Det er denne vurderingen som gjenspeiles i faresonen tegnet for skred med årlig sannsynlighet 1/5000.

4.2.6.5 Hydrologisk vurdering
Veikleåa er det eneste vassdraget som berører kartleggingsområdet med betydelig feltareal. Flomvann på
avveie er derimot en aktuell problemstilling som kan påvirke skredforholdene. Problemstillingen
illustreres godt gjennom analysen av flomveier vist i figur 15.
Flomveiene bør ikke direkte tolkes som linjer der utløsning av løsmasseskred er mer sannsynlig, ettersom
det siste også avhenger av geologiske og hydrogeologiske forhold. Flomveier er heller ikke nødvendigvis
det samme som linjer som løsmasseskred har størst sannsynlighet for å følge, ettersom dette ville være
helt avhengig av hvor utløsning skjer.
Det er minst to andre grunner til at flomveiene vist i figur 15 bare delvis overlapper med resultatet av
flomskredmodellering i Vedlegg 3D. Den første er at figuren som viser flomveiene, er utarbeidet fra en
terrengmodell med 1 x 1 m celler, mens modellering av utløpet for løsmasseskred bygger på en
terrengmodell med 5 x 5 m celler. Den andre er at man ved skredmodellering benytter
friksjonsparametere tilpasset jordmasser, noe som gjør at det beregnede utløpet går mye kortere enn vann
på avveie ville gjøre.
Flomveiene vist i Figur 15 gir likevel en indikasjon på hvor en kan få tilleggsutfordringer med vann på
avveie, dersom stikkrenner går tett.

Figur 15: Utsnitt av flomveikart for en situasjon med lukkede stikkrenner.

4.2.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den bratte fjellsiden, forebygger snøskredutløsning på en effektiv måte (Vedlegg 2F).
Skogen reduserer dessuten sannsynligheten for utløsning av jordskred og virker i noen grad bremsende på
steinsprang. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges, vil løsneområder for snøskred kunne
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oppstå, som gjør at snøskred enkelte vintre kan bli en aktuell problemstilling. Videre vil hogst føre til en
marginal økning i størrelsen av faresonen dimensjonert av jord- og flomskred (Vedlegg 2E). Faren for
jordskred vil øke enda mer dersom det også etableres traktorveier i terreng brattere enn 25 - 30°.

4.2.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, er trolig voller bygd med
løsmasser den mest realistiske muligheten i dette området. Den relativt spredte bebyggelsen og de
topografiske forholdene ovenfor de mest utsatte gårdene, gjør at denne typen tiltak bør la seg
gjennomføre. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.3 Område 3 – Brekka og Baksida
Kartleggingsområdet ligger midt mellom Kvam og Vinstra. Området inkluderer ca. 3,5 km av venstre
dalside, fra Nordre Stormorka i nord til Spranget i sør, samt 4 km av høyre dalsiden, fra Engum og
Bergom i nord til Øla elva i sør. Området er vist i Figur 16 og figur 17.

Figur 16: Oversiktskart over kartleggingsområdet Brekka og Baksida.
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Figur 17: Oversiktsbilde av området Brekka og Baksida tatt fra drone, mot sør.

4.3.1 Topografi og grunnforhold
Østsiden av området strekker seg langs foten av en lang fjellrygg der en finner navnløse topper på 767 og
833 moh., i tillegg til Nordre Høa (855 moh.) helt i sør. Vestsiden av området strekker seg i foten av
Teigkampen (1035 moh.), som har toppen ovenfor den midtre delen av området og blir vesentlig lavere
mot den sørlige delen.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2013 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 3B.
Helningskartet viser at fjellsiden over østsiden av kartleggingsområdet totalt sett er relativt slak. Nord for
Bosåa, mellom ca. 400 og 750 moh., er det relativt mye terreng brattere enn 25 - 30°, med mye slakere
terreng imellom de bratte partiene. Sør for Bosåa blir fjellsiden i hovedsak slakere enn 25°, med kun noen
lokale brattere partier. Østsiden av dette området fremstår altså ikke som typisk steinsprangterreng, selv
om noen veldig små skrenter finnes.
På vestsiden av Gudbrandsdalslågen finner vi derimot en høy fjellside med helning godt over 30° de
fleste stedene og med store steile skrenter, spesielt i nord. Selv i den sørlige delen av området, der denne
fjellsiden blir lavere, er det flere markerte, dog lavere, fjellskrenter.
Begge sider av kartleggingsområdet inneholder både markert konkave og mer konvekse terrengpartier,
noen markerte bekker (som Bosåa på østsiden og Øla i vest), samt mange mindre bekker og andre søkk i
terrenget, som indikerer avrenning med erosjonskraft på et eller annet tidspunkt.
Med unntak av jordbruksarealer nede i dalen og de bratte skrentene, er begge fjellsidene dekket av tett
bar- og lauvskog (Figur 17). Den øvre tregrensa i området ligger på ca. 1000 moh., som i praksis vil si at
bare toppen av Teigkampen, i vest, ligger høyere enn skogen. Sammenligning av flyfoto fra perioden
2004 - 2015 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
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I fjellsiden i øst går en veg (Myrrustvegen) fra Brekka opp til gårdene Stø, Lia og videre nordover til
Myrrusta og Dortelykkjafra. Fra denne vegen, på Nedre Stø, går en skogsveg opp mot Øvre Stø. Både
skogsvegen og Myrrustvegen går gjennom og ovenfor små terrengpartier som er brattere enn 25 - 30°.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av fyllitt, fyllittisk sandstein
og dolomittisk sandstein, i begge fjellsider.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 fra 2016 (Vedlegg 3G), består løsmassedekket
i øst for det meste av morene eller tynt torv- og humuslag over berg. I denne fjellsiden har NGU også
registrert jord- og flomskredavsetninger ved et par bekker mellom Søre Stormorka og Øvre Myre, samt
ved en nedskjært bekk ved Nedre Stø. I tillegg har de registrert små steinsprangavsetninger ved noen få
lokale skrenter helt i sør, rundt Spranget. I den brattere fjellsiden i vest har NGU kartlagt mye større,
sammenhengende steinsprang- steinskred- og fjellskredavsetninger, samt større jord- og
flomskredavsetninger enn på den motsatte dalsiden (Figur 18). De har også kartlagt noen utglidningssår
og mange jord- og flomskredløp.

Figur 18: Utklipp av NGUs kvartærgeologiske kart 1:10.000, som viser mer eller mindre sammenhengende
løsmasseskredavsetninger (rød farge) stedvis helt ned til dalbunnen på vestsiden av dalen.

4.3.2 Skredhendelser
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser flere hendelser i dette kartleggingsområdet. Kun én av
disse er relevant for dette arbeidet: En jordskredhendelse tilknyttet Storofsen (1789) ved Klefstadbakken,
på vestsien av området. De andre hendelsene skal være små lokale utglidninger ved vei eller jernbane
registrert mellom 2010 og 2013, uten at det er gitt noen beskrivelser for dem.
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I mai 2013 gikk et jordskred ovenfor gården Søre Veikleenget. Skredmassene nådde gården og skal ha
gjort noe skade på enkelte bygninger. En løsmassevoll ble nylig bygd ovenfor gården.
Den 17.6.2017 gikk det et 100 – 200 m3 stort steinsprang ovenfor gården Sletta. Materialene stoppet ca.
140 m ovenfor gårdsbygningene.

4.3.3 Tidligere vurderinger
Etter den siste steinspranghendelsen ved gården Sletta utarbeidet NGI et notat (20170598-01) der de
vurderte at årlig sannsynlighet for skader fra steinsprang ved den gården er lavere enn 1/1000.
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare innenfor dette kartleggingsområdet.
Store deler av det kartlagte området ligger ellers helt innenfor aktsomhetssone for snøskred og delvis
innenfor aktsomhetssoner for steinsprang, samt jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene
publisert av NVE (NVE, 2016). NGIs aktsomhetskart for stein- og snøskred er ikke utarbeidet for dette
området.

4.3.4 Eksisterende sikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016). En 60 m lang voll er nylig
bygd ovenfor gården Søre Veikleenget etter jordskred i 2013.

4.3.5 Modeller og oppsett
Ettersom snøskred og sørpeskred kan utelukkes basert på betraktninger rundt vegetasjonen og
topografien, er det ikke utført modellering for disse skredtypene. For steinsprang, samt jord- og
flomskred, som er veldig aktuelle prosesser, er det gjort modellering av skredutløp.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred. Mulige løsneområder er tegnet i
terreng over 25 – 30° helning, for det meste mellom kote 400 og 500, der det er morfologiske
indikasjoner om at slike skred har startet i fortiden. Noen løsneområder, på østsiden av dalen, er lagt i
underkanten av skogsveger som krysser bratte terrengpartier, for å få en indikasjon om berørte arealer ved
jordskred som utløses på grunn av tette stikkrenner og vann på avveie. Det er i alle tilfeller forutsatt
utløsning av «flak» eller blokker av løsmassedekket med tykkelse på 1 m.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved hele fjellskrenter over 45°
helning, i en høyde som varierer mellom 300 og 950 moh. De fleste modellerte løsneområdene for
steinsprang ligger på vestsiden av dalen.
For mer detaljert informasjon om programvarene og oppsett henvises det til kapittel 3.6.

4.3.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i figur
10, samt mer detaljert i vedlegg 3E.
Dimensjonerende skredtype er jord- og flomskred i hele fjellsiden i øst og deler av fjellsiden i vest, samt
steinsprang flere steder i vest. Det er et 19 boliger og 3 fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års
skred, samt noen andre bygg som FBK-data ikke angir bruksformål for. Enda flere bygg ligger innenfor
faresonen for 5000 års skred. Ingen hus ligger innenfor faresonen for 100 års skred. Bakgrunnen for den
samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 19: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i området 3 – Brekka med Baksida (den mørkeste fargen er
100-års skred, og den lyseste er 5000-års skred, med 1000-års skred i middels tone).

4.3.6.1 Steinsprang og steinskred
Fjellsiden på østsiden av dalen har veldig få skrenter som kan gi noe utfall av stein. De mulige kildene er
så små og ligger så langt opp i fjellsiden ovenfor grensene av kartleggingsområdet at de ikke ventes å
representere et faremoment for bebyggelsen.
Steinsprang er derimot en veldig aktuell, og mange steder dimensjonerende prosess, i store deler av
fjellsiden i vest. Østsiden av Teigkampen er tilnærmet vertikal over flere hundre meter høydeforskjell
(Figur 2 i Vedlegg 3A) og den har tidligere gitt utfall av blokker, inkludert partier på noen hundre
kubikkmeter. Noe av dette materialet kan sees i terrenget like ved gårdene Engom, Bergom, Haugen,
Dokka, Sletta og Klefstadbakken (Figur 3 i Vedlegg 3A). Mer steinmateriale på jordene kan også antas å
ha vært fjernet over tid. Fjellskrenten har på den andre siden relativt stort utfallspotensial på grunn av at
den er stor og forholdsvis oppsprukket. Dette, i tillegg til materialet fra tidligere hendelser og
opplysninger om steinspranghendelser fram til den i juni 2017, tilsier at utfall av blokker skjer relativt
ofte.
Fra Klefstadbakken til Stigen, ved områdets sørlige ende, er det mer lokale og lavere fjellskrenter som
kan gi utfall av blokker. Som et eksempel nevner vi skrenten ved Stigen (Figur 4 i Vedlegg 3A). For disse
skrentene også finnes det tydelig indikasjon om tidligere utfall, samt potensial for flere hendelser, å
bedømme etter bergkvaliteten i skrentene.
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For alle de aktuelle kildeområder er utløpet av blokker for ulike scenarioer beregnet (Vedlegg 3D). Som
et resultat, er det tegnet faresoner dimensjonert av steinsprang mange steder på vestsiden av dette
kartleggingsområdet (Vedlegg 3E).

4.3.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes ikke å være en aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet under dagens
vegetasjonsforhold, ettersom skogen står tett overalt der terrenget er brattere enn 30°. Eneste unntak er
fjellskrenter der terrenghelningen er for bratt til at store mengder snø kan samles. Det er heller ikke noe
historikk for snøskred i området. Totalt sett mener vi at den årlige sannsynligheten for snøskred inn i
kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.3.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området. De to fjellsidene vurderes ikke å ligge til rette for utløsning av
sørpeskred. Dette begrunnes med at de i all hovedsak er skogsdekket og mangler større terrengformer
som er slake og konkave, der store snømengder kan samles og bli vannmettet uten at vann finner en
naturlig drenering nedover i fjellsiden. Den vestlige dalsiden er dessuten meget bratt, og dermed ikke
typisk sørpeskredterreng. De eneste konkave formene som i teorien kan lede sørpeskred ned mot
kartleggingsområdet, er ravinene og søkkene kartlagt i den nedre delen av begge fjellsidene, men alle
forholdene ovenfor disse formene gjør at sannsynligheten for utløsning av denne skredtypen er svært lav.
Ved elvene Øla og Bosåa mener vi det er i praksis bare en flomproblemstilling, og ikke et
sørpeskredpotensial av betydning. Totalt sett mener vi at den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn i
kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.3.6.4 Jord- og flomskred
Løsmasseskred, derunder både jordskred og flomskred, er godt kjent i området rundt Kvam og Vinstra.
Selv om området ble hardt rammet både under Storofsen i 1789 og i nyere tid (2011 og 2013), er det i den
nasjonale skreddatabasen kun registrert ett løsmasseskred i dette kartleggingsområdet, ved
Klefstadbakken. Dette ligger midt i den vestlige delen av kartleggingsområdet.
I tillegg til den ene jordskredhendelsen det er informasjon om, er minst et titalls tidligere utglidninger
registrert i fjellsiden i vest, der det også er mange søkk og raviner i de nedre delene av skråningen (Figur
1 i Vedlegg 3A, samt Vedlegg 3C). Flere av de tidligere utglidningene ligger i fjellsiden mellom Sletta og
Dokka. Gradienten i mye av fjellsiden er stor, og det er også en del bekker som springer ut i den midtre
eller nedre delen. Alt dette tilsier at selv om steile fjellskrenter er det mest fremtredende elementet på
vestsiden av området, er jordskred også er en aktuell prosess, i perioder med nok vann tilgjengelig i
løsmassedekket.
Den østlige fjellsiden er betydelig slakere, og har ikke historikk for løsmasseskred. Med unntak av noen
søkk og nedskjærte bekkeløp, har vi heller ikke registrert mye tegn på tidligere jord- og flomskred,
hverken i felt eller på flyfoto og skyggekartanalyse. Det er imidlertid noen bratte partier med
morenemasser, og noen av disse krysses av skogveger. Der er det vurdert at det finnes potensial for
jordskred, spesielt dersom stikkrenner skulle gå tette, med resultatet at vann finner nye veger fra sårbare
punkter langs vegtraseen.
Totalt sett mener vi at jord- og flomskred, under forhold med usedvanlig mye vann i skråningen, kan
initieres både i fjellsiden i øst og i den i vest over kartleggingsområdet. Noen av ravinene inneholder løse
steinmaterialer, og vi kan ikke utelukke at disse kan mobiliseres av vann og resultere i et flomskred.
Løsmasseskred er dimensjonerende skredtype i deler av dette området, når det gjelder skred med årlig
sannsynlighet 1/1000 og 1/5000. Løsmasseskred er imidlertid ikke dimensjonerende over så store
områder som de kartlagte løsmasseskredavsetningene skulle tilsi, som et resultat av samme vurdering
beskrevet i avsnitt 4.2.6.4.
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Ved Øla elva, helt sør i delen av området på vestsiden av dalen, mener vi at det bare finnes en flomrelatert
problemstilling. Dette begrunnes med at elva renner på berg og løpet fremstår fritt for løse materialer,
som betyr at det ikke er noe erosjonspotensial av betydning. Ved noen små elver og bekker på østsiden av
dalen, inkl. Bosåa, er det også i hovedsak en flomproblemstilling, men der kan vi ikke utelukke
massetransport som i sjeldne situasjoner kan gi skader. Derfor er det tegnet faresone dimensjonert av
flomskred der.

4.3.6.5 Hydrologisk vurdering
Elva Bosåa har et feltareal på 6,46 km2 og krysser gjennom kartleggingsområdet. På bakgrunn av
feltkarakteristikk kan det forventes vesentlige vannmengder i forbindelse med flom. Det kan ikke
utelukkes stor massetransport under flom som kan grense opp mot flomskred. Nedbørfeltet til Bosåa er
vist i figur 20.
Elva Øla renner langs kartleggingsområdets sørlige grense. Elva har et feltareal på 43,5 km2 (figur 21).
Stor vannføring i denne elva er meget vanlig, og flom i de siste årene har tatt bruer der elva renner inn i
kartleggingsområdet. Denne elva renner imidlertid på fjell med svært begrenset erosjonsmuligheter, og vi
ser derfor bare en flomrelatert problemstilling.

Figur 20: Nedbørfeltet til Bosåa.
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Figur 21: Nedbørfeltet til Øla.

4.3.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker de bratte fjellsidene, forebygger snøskredutløsning på en effektiv måte (Vedlegg 3F).
Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og reduserer sannsynligheten for utløsning
av jordskred. Dersom skogen over større arealer brattere enn 25 - 30° hogges, vil løsneområder for
snøskred kunne oppstå, som gjør at snøskred enkelte vintre kan bli en aktuell problemstilling. Videre vil
hogst føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen dimensjonert av jord- og flomskred (Vedlegg
3E). Faren for jordskred vil øke enda mer dersom det også etableres traktorveier.
I området rett ovenfor Bosåa Øvre skjærer Gardvegen, Gravdalsvegen og Myrrustvegen terreng som er
brattere en 30°, med et tynt torv- og humuslag over berget. Der er det viktig å holde stikkrenner fri, slik at
vann i perioder med mye nedbør ikke kommer på avveie. Det er også viktig med snarlig utbedring og
erosjonssikring dersom det oppstår tegn på erosjon der vann fra stikkrenner slippes ut i bratt terreng
nedenfor veger.

4.3.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, spesielt der disse er
dimensjonert av steinsprang, kan det trolig etableres løsmassevoller, lokalt ovenfor utsatt bebyggelse. Den
veldig spredte bebyggelsen gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre. Dersom det er aktuelt å
etablere sikringstiltak, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket
virkning av tiltakene.
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4.4 Område 4 – Vinstra vest
Det nesten 3 km lange kartleggingsområdet ligger rett vest for Vinstra og strekker seg fra Øverjordet i
nord til Øvre Lostugu og Lohaugen i sør (Figur 22 og Figur 23). Det er tett bebyggelse i den nederste
delen av området, men kun spredt bebyggelse ovenfor den nye E6-traseen.

Figur 22: Oversiktskart over kartleggingsområdet Vinstra vest.

Nord

Figur 23: Drapert flybilde av området Vinstra vest sett mot vest (fra www.norgeibilder.no). Trekanten viser toppen
av Geithaugen (1060 moh.), omtrentlig.
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4.4.1 Topografi og grunnforhold
Området ligger nedenfor østsiden av Geithaugen (1060 moh.). Fjellsiden, både fra dalbunnen til toppen
og langs dalen, er veldig lang og kupert, og omfatter mange koller og fortopper, som Tårudberget, på ca.
600 m, som ligger rett over den nordre delen av kartleggingsområdet. De ulike delene av fjellsiden vender
mot sørøst til nordøst.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2013 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 4B.
Den nye E6-traseen som går gjennom dette området, stedvis i foten av fjellsiden, er ikke synlig på
helningskartet og skyggekartet benyttet som bakgrunn for registreringskartet.
De topografiske forholdene i området beskrives enklere ved å dele fjellsiden i to omtrent like store deler, i
tillegg til den flate delen av området i sørøst. Den nordlige halvparten av fjellsiden (Tårudberget, ca. 550
moh.) er konveks og har store terrengpartier brattere enn 25 - 30°, noen steile skrenter, og få utflatinger
av betydning før skråningen for godt flater ut mot dalbunnen. Den sørlige halvparten av fjellsiden, fra
Giverhaugen til sørenden av området, er konkav og består av mange små, bratte partier og skrenter adskilt
av mye slakere partier og avsatser. Dette gir denne delen av fjellsiden et ganske terrassert profil.
Den eneste større helårsbekken i fjellsiden (Givra) renner ut like ved Giverhaugen, men det er i tillegg
flere små smeltevannbekker og forsenkede terrengpartier som ved mye nedbør kan bli en del av
avrenningssystemet i fjellsiden, spesielt i den sørlige delen.
Med unntak av arealer rundt gårdene, er fjellsiden dekket av tett barskog med innslag av lauvtrær (Figur
9). Tregrensa i området ligger på ca. 1000 moh., men det er flere slake områder med spredt vegetasjon
rundt 600 moh., der det er bart fjell. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2004 - 2015 viser ingen
endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
En skogsveg skjærer fjellsiden fra det sørvestlige hjørnet av kartleggingsområdet til ca. 500 moh., ovenfor
Grinda og Granerud. Vegen går for det meste på fjell eller i områder med veldig tynt humusdekke over
fjell, og i området der fjellsiden består av små skrenter adskilt av flatere avsatser. Helt nord i området, fra
Øverjordet, går også en skogsvei (Øldalsvegen) opp i fjellsiden. Denne går også på fjell i områder med
små fjellskrenter og fjellskjæringer, og ellers i slakt terreng.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av sandstein, fyllitt og
fyllittisk sandstein. Gjennom hele området registrerte vi en foliasjonsplan som går fra helt horisontal til
svakt fall ut mot dalen. Det er i tillegg et eller to vertikale sprekksystemer, som i kombinasjon med
foliasjonsplanet isolerer steinblokker.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 fra 2016 (Vedlegg 4G), består løsmassedekket
av morene opptil 350 – 400 moh. Lenger oppe er det fjell i dagen eller under et tynt humuslag. NGU har
altså ikke kartlagt nevneverdige skredavsetninger i dette kartleggingsområdet.

4.4.2 Skredhendelser
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser i dette kartleggingsområdet.
Lokale flomrelaterte utfordringer ble registrert i 2011 og 2013, men vi fikk ikke opplysninger om
skredhendelser i den anledningen, og manglende skredhistorikk tilsier at dette området selv under
Storofsen unngikk skader fra skred.

4.4.3 Tidligere vurderinger
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare innenfor dette karleggingsområdet.
Veldig store deler av det kartlagte området ligger ellers innenfor aktsomhetssone for snøskred, samt jordog flomskred og i mindre grad steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE,
2016). NGIs aktsomhetskart for stein- og snøskred er ikke utarbeidet for dette området.
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4.4.4 Eksisterende sikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.4.5 Modeller og oppsett
Ettersom snøskred og sørpeskred kan utelukkes basert på betraktninger rundt vegetasjonen og
topografien, er det ikke utført modellering for disse skredtypene. Steinsprang, og i mindre grad jord- og
flomskred, kan ikke utelukkes etter en totalvurdering, og det er derfor gjort modellering av skredutløp for
disse prosessene.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred. Et fåtalls mulige lokale
løsneområder er tegnet i konkavt terreng over 25 – 30° helning, i området rundt Givra mellom kote 500
og 600. Det er ikke tegnet flere løsneområder ut fra en total vurdering med vekt på manglende historikk,
manglende tegn på tidligere jord- og flomskred, og veldig lite eller intet løsmassedekke i bratte
terrengpartier i dette området. Der det er tegnet løsneområder er det forutsatt utløsning av «flak» eller
blokker av løsmasse med tykkelse på 1 m. Det at det ikke er historikk for eller tegn på tidligere jord- og
flomskred, vil også si at modelleringsresultatet vil få begrenset vekt i totalvurderingen, ettersom
sannsynligheten for utløsning av disse skredtypene er veldig lav i utgangspunktet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle fjellskrenter over 45° i
fjellsiden. Som i de andre kartleggingsområdene er det modellert blokkvolumer fra 2 til 10 m3, som svarer
til scenarioer med årlige sannsynligheter fra 1/100 til 1/5000.
For mer detaljert informasjon om programvarene og oppsett henvises det til avsnitt 3.6.

4.4.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i figur
18, samt mer detaljert i vedlegg 4E.
Dimensjonerende skredtype er nesten overalt steinsprang. Unntaket er området mellom Granerud og
Giverhaugen, der flomskred vurderes å være et viktigere faremoment. Det er et 2 boliger innenfor
faresonen for 1000 års skred, samt noen bygg som FBK-data ikke angir bruksformål for. Noen flere bygg
ligger innenfor faresonen for 5000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er
oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 24: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i området 4 – Vinstra vest (den mørkeste fargen er 100-års
skred, den lyseste er 5000-årsskred, med 1000-års skred i middels tone).

4.4.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de mange relativt små skrentene i området er mulig, ettersom skrentene har mer
eller mindre avløste partier, og utfall har forekommet tidligere. Et eksempel på dette er skrentene ved
Geitstugu og ovenfor Grinda og Granerud (Figur 2 i Vedlegg 4A). Det terrasserte profilet i den sørlige
halvparten av området gjør at det aller meste av utfallet fra de mange lokale skrentene vil stoppe opp uten
å nå gårdene. Utfall fra de nederste skrentene, som er nærmere gårdene, ventes stort sett å stoppe opp i
terrenget nedenfor kildene, men sjeldne store hendelser, dvs. større blokker med årlig sannsynlighet
1/5000, kan komme ut i terrenget ved gårdene. Sannsynligheten for skader der er derfor veldig lav, noe
faresonene gjenspeiler.
I den nordlige delen av området kan en litt større andel av steinutfall fra skrentene, kunne komme ut mot
dalbunnen. Dette er konsekvensen av at skrentene ligger nærmere foten av fjellet, samt at fjellsiden ikke i
så stor grad har det terrasserte profilet den har i sør. Et eksempel på dette er skrentene ovenfor den nye
E6-traseen (Figur 3 i Vedlegg 4A). I denne delen av området vil imidlertid E6-traseen, med godt
dimensjonerte grøfter på begge sider, fange opp det meste, noe som faresonene uttrykker. Det er likevel
steinsprang som dimensjonerer faresonene de fleste steder i dette området.

4.4.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes ikke å være en aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet under dagens
vegetasjonsforhold, ettersom skogen står tett overalt der terrenget er brattere enn 30°. Eneste unntak er
fjellskrenter der terrenghelningen er for bratt til at store mengder snø kan samles. Det er heller ikke noe
historikk for snøskred i området. Vår vurdering er derfor at den årlige sannsynligheten for snøskred inn i
kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.
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4.4.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området. Fjellsiden vurderes ikke å ligge til rette for utløsning av
sørpeskred. Dette begrunnes med at den i all hovedsak er bratt og skogsdekket, og mangler slake partier
der store snømengder kan samles og deretter bli vannmettet uten at vann finner en naturlig drenering
nedover i fjellsiden. Eneste lokalitet som i teorien kan lede sørpeskred ned mot kartleggingsområdet, er
Givra, som munner ut på sletta ved Giverhaugen. Modellering utført for flomskred, og faresonen som her
er tegnet dimensjonert av flomskred, vurderes å være tilstrekkelig dekkende for et eventuelt sørpeskred i
samme løp.

4.4.6.4 Jord- og flomskred
Løsmasseskred, derunder både jordskred og flomskred, er godt kjent i området rundt Vinstra. Selv om
området ble hardt rammet både under Storofsen i 1789 og i nyere tid (2011 og 2013), er det i den
nasjonale skreddatabasen ikke registrert løsmasseskred i dette kartleggingsområdet.
Det er generelt forhold som ligger lite til rette for jordskred og flomskred i dette kartleggingsområdet. Der
det er bratt, er det tilnærmet bart fjell. Hverken på befaring eller ved å studere skyggekart fra 1 mterrengmodell er det funnet tegn på tidligere jordskred eller flomskred, dvs. sår etter utglidninger i bratt
terreng eller vifter i dalbunnen.
Selv langs de to skogsvegene i fjellsiden er det liten sannsynlighet for å at vann utløser jordskred,
ettersom vegtraseene i stor grad går på fjell eller terreng under 25° helning. Stabiliteten av vegskjæringer
og vegfyllinger er ikke vurdert, som nevnt i avsnitt 1.4.
Totalt sett mener vi at det er bare ett sted der jord- og flomskred kan initieres, og det er en konkav del av
fjellsiden ved Givra. Skred derfra vil gå ned i de to elveløpene som kommer ut mellom Giverhaug og
Granerud (Figur 1 i vedlegg 4A), og derfra fortsetter nedover i et felles løp. Her vil det for øvrig kunne
være flomutfordringer, slik det var i 2011 – 2013. Det er kun langs disse bekkeløpene at løsmasseskred
vurderes å være dimensjonerende skredtype, og det er tegnet faresoner som gjenspeiler dette.

4.4.6.5 Hydrologisk vurdering
Elva Givra har et feltareal på 2,77 km2 og krysser gjennom kartleggingsområdet. På bakgrunn av
feltkarakteristikk og historikken til elva er flom dominerende prosess. Erosjon langs løpet og
massetransport ned mot vifta kan ikke utelukkes, og dette er tatt i betraktning ved tegning av faresonene
der. Nedbørfeltet til Givra er vist i figur 25.
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Figur 25: Nedbørfeltet til Givra.

4.4.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den bratte fjellsiden, forebygger snøskredutløsning på en effektiv måte (Vedlegg 4F).
Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og reduserer sannsynligheten for utløsning
av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 30° hogges, vil løsneområder for snøskred kunne
oppstå, som gjør at snøskred enkelte vintre kan bli en aktuell problemstilling. Normalt vil hogst i bratt
terreng også føre til en økning i størrelsen av faresonen dimensjonert av jordskred, spesielt hvis det også
etableres traktorveier. I dette området er dette problemet mindre aktuelt, ettersom det er mye fjell i dagen
eller under et tynt humuslag.
Under befaringen ble vi informert om at det planlegges et større steinbrudd et sted oppe i fjellsiden. Det er
usannsynlig at de eksisterende skogsvegene vil tåle tung trafikk i forbindelse med anlegg og drift av
virksomheten. Det er viktig at eventuell utvidelse av eksisterende skogsveger eller anlegg av nye veger tar
hensyn til mulig skredfare for bebyggelsen nedenfor, dvs. trasevalg, rensk og sikring av oppsprukne
fjellskrenter og forsvarlig håndtering av vannavrenning i fjellsiden.

4.4.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Selv om det er noen få bygg innenfor faresonen for 1000 års skred, tilsier ikke våre faresoner at det er
stort behov for skredsikringstiltak for eksisterende bebyggelse i dette området. Dersom man ønsker å
redusere faresonene for steinsprang inn i deler av det vurderte området, kan løsmassevoller trolig
anvendes, som alternativ til mer omfattende sikring ved mange diffuse kildeområdene. Den veldig spredte
bebyggelsen gjør at løsmassevoller bør la seg gjennomføre. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak,
bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.5 Område 5 – Vinstra
Det 3,8 km lange kartleggingsområdet omfatter mesteparten av Vinstra og strekker seg fra Einlia og
Furulund i nordvest til Kvernhuslykkja, Berget og Øia i sørøst (Figur 26 og Figur 27).

Figur 26: Oversiktskart over kartleggingsområdet Vinstra.

Nord

Figur 27: Drapert flybilde av området Vinstra sett mot nordøst (fra www.norgeibilder.no).
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4.5.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av en lang og relativt slak fjellside som vender mot sørvest og
kulminerer i topper på 877 moh. og 1050 moh. (Skårslåhaugen og Kollberg) nord og øst for
kartleggingsområdet.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2013 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 5B.
Helningskartet viser at fjellsiden innenfor og ovenfor områdegrensene i all hovedsak er karakterisert av
terreng under 25°. Det finnes imidlertid bratte terrengpartier. Det første av disse partiene ligger i det
nordlige hjørnet av området, ovenfor Nedre Gråsletta, Storbrenna, Sveinstugu og Furulund. Der er det
mange terrengpartier med helning 25 - 45°, adskilt av flatere avsatser. Det er også noen veldig små
skrenter over 45° helning. Det andre området med bratt terreng ligger omtrent midt i kartleggingsområdet,
ved Brakjeberget (420 moh.). Skråningen er her for det meste over 30° bratt, og det er en 550 m lang og
nesten vertikal fjellskrent (Figurer 1 til 4 i Vedlegg 5A). Det tredje området med bratt terreng ligger helt
ved østenden av området, både ovenfor og nedenfor Kvernhuslykkja og Berget. Det området er
karakterisert av en rekke bratte raviner med kanter godt over 30° helning (Figur 8 i Vedlegg 5A). I en av
disse ravinene renner Hågåbekken, som drenerer et relativt stort og slakt fjellområde. De nærmeste
ravinene, like vest for bekken, er trolig også dannet av denne bekken, som i så fall må ha skiftet løp flere
ganger. Det er i de siste årene gjort relativt omfattende sikring av bekkeløpet i en ca. 200 m strekning rett
ovenfor Kvernhuslykkja. De øvrige ravinene, mellom Hågå og Sula, har under dagens forhold veldig små
lokale nedslagsfelt og ingen permanente bekker.
Bortsett fra Lågen er Sula det største vassdraget i dette kartleggingsområdet. Elva drenerer et stort
fjellområde på mellom 900 og over 1300 moh. nord for Vinstra. Fra ca. 700 m høyde og ned til 400 moh.,
der elva kommer inn i kartleggingsområdet, går elva i en dypt nedskjært dal med veldig bratte sider. Vi
antar at det er fjell i dagen de fleste stedene langs denne elvedalen, ettersom dalsidene mange steder er
over 60° bratte. Der elva kommer ut av den bratte elvedalen og inn i kartleggingsområdet, går den
gjennom en 30 – 40 m lang tunell i en bergterskel under Sødorpvegen. På oppstrømsiden av bergterskelen
er det i praksis et basseng der elva kan avsette masser. Løsmasser leveres også til elveløpet av små
utglidninger og erosjon i skråningene langs denne delen av elveløpet. På nedstrømsiden av terskelen
fortsetter elva nedover i et løp som fortsatt er kanalisert, men gradvis mindre dypt, mellom bratte
erosjonsskrenter forbi Holen og Ådalen.
Et ytterligere vassdrag av betydning er Byrbekken, som kommer inn i området fra det nordlige hjørnet og
munner ut i Lågen like ved Byre. Bekken drenerer Kløvdalen, med noen små vatn der, samt et
fjellområde rundt den dalen. Det er dessuten noen mindre bekker med mer begrensede nedslagsfelt, som
også kommer inn i den nordlige delen av kartleggingsområdet.
Store deler av fjellsiden i den nordre delen av området er dekket av tett skog (Figur 9). Resten av
kartleggingsområdet er enten bebyggelse eller dyrket mark. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2004 2015 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten. Eneste endringer
er noe avskoging i forbindelse med utbygging i området over Brakjeberget.
Både Einlivegen og Sollvegen, i den nordlige delen av området, går stedvis gjennom terreng som er
brattere enn 25° og 35°.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består i all hovedsak av sandstein,
fyllitt og fyllittisk sandstein.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 fra 2016 (Vedlegg 5G), består løsmassedekket
i den nordlige delen av området av morene opptil 450 moh. I området øst for Sula strekker morena seg
lenger opp i fjellsiden, til i hvert fall 700 – 800 moh. Ovenfor moreneavsetningene er det enten bart fjell
eller fjell under et tynt humus- og torvlag. NGU har i tillegg kartlagt noen lokale skredavsetninger både
ved områdets nordvestlige grense og i sørøst, der avsetningene er tilknyttet ravinene beskrevet ovenfor.
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4.5.2 Skredhendelser
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser i dette kartleggingsområdet,
utover små utglidninger i veifylling eller elvebredden under flommen i 2011.
Vi har ikke mottatt opplysninger om skred innenfor kartleggingsområdet, men har kartlagt
steinskredavsetninger fra Brakjeberget. Disse omtales som en del av vurderingene nedenfor.

4.5.3 Tidligere vurderinger
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare innenfor dette karleggingsområdet.
Deler av det kartlagte området ligger ellers innenfor aktsomhetssone for snøskred, steinsprang, samt jordog flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016). NGIs aktsomhetskart for
stein- og snøskred er ikke utarbeidet for dette området.

4.5.4 Eksisterende sikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.5.5 Modeller og oppsett
Ettersom snøskred og sørpeskred kan utelukkes basert på betraktninger rundt vegetasjonen og
topografien, er det ikke utført modellering for disse skredtypene. Totalvurderingen tilsier at det er større
potensial for steinsprang, samt jord- og flomskred, og det er derfor gjort modellering av skredutløp for
disse prosessene.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jord- og flomskred. Mulige løsneområder er tegnet i
terreng over 25 – 30° der terrengforhold tilsier at utløsning ikke kan utelukkes. Potensielle kildeområder
ligger i tilknytting til ravinene øst i kartleggingsområdet, mellom kote 370 og 550. Det er også modellert
flomskred fra et par kilder langs Sula og Byrbekken, selv om disse to vassdragene vurderes å ha mye
større flompotensial enn skredpotensial. Sist, er det modellert flomskred fra et par bratte lier ovenfor
jordskredvifter kartlagt helt i områdets nordvestlige grense.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle fjellskrentene brattere enn
45°. Når det gjelder skrentene ved Brakjeberget, der det er dokumentert tidligere steinskred og potensial
for flere i fremtiden, er modellen kjørt flere ganger med flere kombinasjoner av inngangsparametere, med
blokker opptil 50 m3, som vurdert i felt.
For mer detaljert informasjon om programvarene og oppsett henvises det til kapittel 3.6.

4.5.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i figur
28, samt mer detaljert i vedlegg 5E.
Dimensjonerende skredtype er jord- og flomskred ved det nordlige og det østlige hjørnet av
kartleggingsområdet, og steinsprang / steinskred ved Brakjeberget. Det er 7 boliger innenfor faresonen for
1000 års skred, og flere innenfor faresonen for 5000 års skred. To boliger ligger helt på kanten av
faresonen for 100 års skred.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 28: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i området 5 - Vinstra (brunfargen er 100-års skred, gult er
5000-års skred, med 1000-års skred i middels tone).

4.5.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er flere små, men bratte skrenter i skogen mellom Brenna og Furulund, der vi ikke kan utelukke
sporadisk utfall av noen blokker. Disse ventes ikke å gå helt ned til foten av fjellsiden, men vi vurderte
det som nødvendig med en generell faresone i den øvre halvparten av fjellsiden i denne delen av
kartleggingsområdet.
Steinsprangpotensialet er betydelig større på sørvestsiden av Brakjeberget. Her, på ca. 375 moh., er det en
ca. 500 m lang og nesten vertikal fjellskrent med høyde varierende mellom 10 og 20 m. Denne
fyllittskrenten har tidligere gitt minst 3 – 4 steinskred. Avsetninger fra disse gamle steinskredene består
av mange blokker på flere titalls kubikkmeter, med samlede volumer på flere tusen kubikkmeter per
hendelse, og kan ses i skogen ovenfor Brakjevegen og Sødorpvegen (Figur 5 i Vedlegg 5A). Flere
blokker gikk enda lenger og stoppet opp ved Brakjevegen (Figur 6 og 7 i Vedlegg 5A).
Skrenten som genererte disse hendelsene, er stedvis svært oppsprukket (Figurer 1 – 4 i Vedlegg 5A).
Mange blokker på flere titalls kubikkmeter, og et par fjellpartier med volum på ca. 5.000 m3 er så avløste
at vi mener større steinspranghendelser, og muligens steinskredhendelser, vil forekomme i løpet av noen
få hundre år. I vurderingen av den årlige sannsynligheten for skred bør det i slike tilfeller legges større
vekt på forholdene i utløsningsområdet (som tilsier tilnærmet overhengende fare) enn på antall tidligere
utfall (som tilsier lav frekvens siden slutten av siste istid). Steinblokker fra denne skrenten, spesielt
ovenfor Brakjevegen, vil kunne nå flere bolighus, som indikert både av modelleringsresultater og tidligere
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steinskredblokker like ved noen av boligene. Utløpet for eventuelt utfall vil kunne være omtrent like langt
dersom større blokker faller ut enkeltvis, som om det ville være ved utfall av parti på opptil 5.000 m3.
Vi har i dette området tegnet faresoner som uttrykker dette, og vi mener at en bør vurdere muligheter for å
sikre de mest utsatte boligene.

4.5.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes ikke å være en aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet under dagens
vegetasjonsforhold, ettersom skogen står tett overalt der terrenget er brattere enn 30°. Eneste unntak er
fjellskrenter der terrenghelningen er for bratt til at store mengder snø kan samles. Disse skrentene er
uansett så små, i forhold til fjellsiden, at eventuelle små snøskred derfra neppe vil gå langt ned. Det er
heller ikke noe historikk for snøskred i området. Vår vurdering er derfor at den årlige sannsynligheten for
snøskred inn i kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.5.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området. Fjellsiden vurderes generelt ikke å ligge til rette for utløsning av
sørpeskred, kanskje med unntak av noen partier som ligger høyt oppe i nedslagsfeltet til Sula. De aktuelle
terrengpartiene, over skoggrensen og over 1000 moh., ligger imidlertid minst 7 – 8 km oppstrøms for
kartleggingsområdet, og vi vurderer ikke at eventuelle sørpeskred derfra kan komme så langt som til det
kartlagte området. Totalt sett mener vi derfor at den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn i
kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000, og utløpet av eventuelle sørpeskred ventes ikke å bli større enn
utløpet av flomskred som dimensjonerer faresonene ved de fleste bekkene.

4.5.6.4 Jord- og flomskred
Løsmasseskred, derunder både jordskred og flomskred, er ikke ukjent i området rundt Vinstra. Selv om
det ikke er registrert løsmasseskred i dette kartleggingsområdet, ifølge den nasjonale skreddatabasen, har
vi registrert tegn etter tidligere utglidninger i to områder.
Det første området ligger i nord, ovenfor Furulund og Steinhaugen, der det er noen jord- og
flomskredvifter ved utmunning av søkk som går i terrenget brattere enn 25-30°. Her renner dessuten
Byrbekken, som har et nedslagsfelt på 1,70 km2. På bakgrunn av feltstørrelse og den bratte
karakteristikken kan det forventes vesentlige vannmengder i forbindelse med flom, der massetransport
ikke kan utelukkes. Nedbørfeltet til Byrbekken er vist i figur 29.
Det andre området er i øst, mellom Nigard og Berget og Kvernhuslykkja, der det er en rekke raviner med
bratte kanter (Figur 8 i Vedlegg 5A) som har nok nedslagsfelt til at vannrelaterte skred kan utløses.
Ovenfor Kvernhuslykkja er det potensial for plugging av bekken, med fare for flomskred. Bekken
fortsetter nedover i en ravine rett vest for gården. Der var det på befaringstidspunktet lagt en del
hageavfall og andre materialer (Figur 9 i Vedlegg 5A), som også kan øke sannsynlighet for en utglidning,
dersom vannets naturlige avrenning hindres. I hele dette området med raviner er det viktig å holde
ravinene fri for fremmede materialer, samt utbedre eventuelle lokale utglidninger i ravinesider eller
underkant av gårdveger før de blir større. Både i dette området og i området i nord, ved Furulund, er det
tegnet faresoner for skred med årlig sannsynlighet 1/1000 og 1/5000.
Det er ikke tegnet faresone for skred langs Sula, som har et nedbørfelt på 40,3 km2 (figur 30). Her er det i
all hovedsak en flomproblemstilling, ettersom elva mange steder synes å renne på fjell. Elva går delvis i
en lang og bratt erosjonsdal, selv nedstrøms for Sødorpvegen, dvs. i selve kartleggingsområdet. Der,
under en stor flom, kan vi ikke utelukke muligheten for erosjon og små utglidninger, som ville
tilgjengeliggjøre nok masse til en økt massetransport under flommen. Vi mener at et 20 m bredt
aktsomhetsbelte på begge sider av elva, slik anbefalt av NVE (NVE, 2008), er tilstrekkelig. Overgangen
mellom naturskade som flom og flomskred er her ikke entydig. Det er flere veier i nedbørfeltet som kan
virke avskjærende på flomvann dersom drensveier går tett eller kapasitet overskrides.
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Figur 29: Nedbørfeltet til Byrbekken.

Figur 30: Nedbørfeltet til Sula.
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4.5.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den bratte fjellsiden i den nordlige delen av området, forebygger snøskredutløsning
på en effektiv måte (Vedlegg 5F). Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og
reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen over store flater i terreng brattere
enn 25 - 30° hogges, vil løsneområder for snøskred kunne oppstå, som gjør at snøskred enkelte vintre kan
bli en aktuell problemstilling. Videre vil hogst føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen
dimensjonert av jord- og flomskred (Vedlegg 5E). Faren for jordskred vil øke enda mer dersom det også
etableres traktorveier, eller dersom overflatevann håndteres på uheldig vis, eller ikke håndteres.

4.5.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Det er spesielt for boligene nedenfor Brakjeberget at sikringstiltak kan bli aktuelle. Utfordringen her
ligger i at de ustabile blokkene er store og mange, med samlede volumer på flere tusen kubikkmeter.
Berget i skrenten er dessuten generelt svakt, noe som gjør det vanskelig å stabilisere de mest ustabile
massene ved bolter, nett og wire. Det at blokkene er så store byr også på utfordringer ved eventuelt forsøk
til å sikre området ved hjelp av løsmassevoller. Disse må i så fall være kraftige.
Vi mener imidlertid at det bør være mulig å etablere sikringstiltak som reduserer faren betydelig, etter
nærmere vurderinger og diskusjon av akseptabel restrisiko.
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VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1, Kvam vest.

Figur 1. Grov steinur som dekker store deler av fjellsiden ovenfor område 1.

Figur 2. En av ravinene i nedre del av fjellsiden ovenfor område 1, med steinmaterialer i bunnen.

Figur 3. Fjellskrenten mot toppen av fjellsiden ovenfor område 1, i et dronebilde tatt mot nord.

Figur 4. En av steinblokkene med potensial for remobilisering i fjellsiden ovenfor område 1.

VEDLEGG 2A – Fotobilag område 2, Kvam.

Figur 1. Hogstfelt i fjellsiden ovenfor område 2, ovenfor Steine (dronebilde).

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den vestlige delen av område 2, med spor etter steinsprang og flomskred
ved Letrud til høyre i bildet, og skrenten ovenfor Bakken og Bergelykkja i bakgrunnen.

VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3, Brekka og Baksida.

Figur 1. Dronebilde av nedre del av fjellsiden ovenfor Sletta, på vestsiden av området. Bildet viser
noen av ravinene som munner ut i den dyrkede marka (piler).

Figur 2. Dronebilde av en del av fjellskrenten på vestsiden av dalen (her ovenfor Haugen).

Figur 3. Noen av de gamle steinsprangblokkene bak Haugen, Dokka og Sletta, på vestsiden av dalen.

Figur 4. Den lave, men bratte skrenten ovenfor Stigen, med steinur i foten.

VEDLEGG 4A – Fotobilag område 4, Vinstra vest.

Figur 1. Elva Givra, der denne kommer ut i flatere terreng like ved Giverhaug og Granerud.

Figur 2. Skrentene ovenfor Giverhaug og Granerud.

Figur 3. Skrentene i den lett terrasserte fjellsiden over den nye E6.

Figur 4. Steinsprangblokk på flere kubikkmeter som ligger der Øldalsvegen går over den nye E6.

VEDLEGG 5A – Fotobilag område 5, Vinstra.

Figur 1. Den oppsprukne skrenten på sørvestsiden av Brakjeberget, med store avløste blokker og
ustabile partier opptil flere tusen m3.

Figur 2. Den oppsprukne skrenten på sørvestsiden av Brakjeberget, med store avløste blokker og
ustabile partier opptil flere tusen m3.

Figur 3. Den oppsprukne skrenten på sørvestsiden av Brakjeberget, med store avløste blokker og
ustabile partier opptil flere tusen m3.

Figur 4. Den oppsprukne skrenten på sørvestsiden av Brakjeberget, med store avløste blokker og
ustabile partier opptil flere tusen m3.

Figur 5. En av steinskredavsetningene nedenfor Brakjeberget.

Figur 6. En av de store steinblokkene fra tidligere skredhendelser som stoppet opp like ovenfor
bebyggelsen i Brakjevegen.

Figur 7. En av de store steinblokkene fra tidligere skredhendelser som stoppet i bebyggelsen i
Brakjevegen.

Figur 8. Ravinene nedenfor gårdene Hågå og Kvernhuslykkja.

Figur 9. Ravinen like ved Kvernhuslykkja, der diverse materialer delvis hindrer god vannavrenning.

Nord-Fron kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Kartforklaring til Vedlegg 1G, 2G, 3G, 4G
og 5G
Fra Sletten, K. og Eilertsen, R., 2017. Foreløpig kvartærgeologisk kart M 1:10 000, Nord-Fron

1

Nord-Fron kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

2

Nord-Fron kommune – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

3

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95
Internett: www.nve.no

