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Sammendrag
Rapporten presenterer resultatet av faresonekartlegging for skred i bratt terreng i Seljord og Vinje
kommuner utført av Skred AS. De kartlagte områdene i Vinje kommune er: 1-Grungedal, 2-Straumstøyl,
3-Tveitegrend, 4-Edland, 5-Arabygdi, 6-Vå, 7-Killingtveit, 8-Dalen og 9-Aksvik og 10-Raulandsgrend. I
Seljord kommune er følgende områder kartlagt: 11-Bøle-Åkre, 12-Flatdal, 13-Århus, 14-Seljord sentrum
og Kivledalen, 15-Grimås, 16-Fjostuft og 17-Brekkegrenda.
Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, mindre steinskred, jordskred og flomskred.
Arbeidet er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i betraktning
lokale forhold.
Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, og 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. 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 med gjentaksintervall på 100 år eller hyppigere er dette kartlagt og dokumentert.
Dimensjonerende skredtype varierer raskt langsetter de fleste dalsider. Skogen spiller en viktig rolle for
om snøskred er dimensjonerende. Flere steder ligger det utløsningsområder for snøskred i glissen skog,
opp mot skoggrensen. Noen steder mener vi det er grunn til å ta med disse utløsningsområdene i
vurderingene for scenarioene 1/1000 og 1/5000. Andre steder har vurdert at skogen er for tett til at
snøskred er tatt med i de vurderte scenarioene. Dette er viktig fordi snøskred oftest er dimensjonerende
skredtype der utløsningsområdene er reelle.
Steinsprang er viktig for faresonene i de fleste av kartleggingsområdene. Siden de fleste områdene ligger i
dalbunnen, er det i eller ovenfor kartleggingsområdene skråninger i løsmasser, enten fluviale-,
glasifluviale eller moreneavsetninger. Der skråningene har betydelig høyde og bratthet, og det er potensial
for å samle vann nedover skråningen, har vi tegnet faresoner. Dette er tilfellet i de fleste av områdene. De
fleste områdene har bekker med betydelig nedslagsfelt. Langs de fleste av disse er det enten fare for
flomskred, sørpeskred, eller begge deler. Vi har også vurdert at det langs enkelte bekker er liten skredfare,
men at disse har betydelige flomproblemer. Flomfare er ikke vurdert i detalj.
For de få bygningene som er innenfor 1/100 faresonen, og det hovedsakelig steinsprang som er
dimensjonerende skredtype. Det ligger en del bebyggelse innenfor 1/1000 faresonen. Her er det ikke en
enkelt skredtype som peker seg ut som den hyppigste.
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 kommuneplanene for Seljord og Vinje kommuner rulleres.
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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 Seljord og Vinje
kommuner utført av Skred AS på oppdrag for NVE.
Resultatene presenteres i en hovedrapport, samt i vedlegg med mer detaljert dokumentasjon av det utførte
arbeidet. Faresonene er i tillegg tilgjengelig i 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 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover,
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Som en del
av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred,
sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred.
Områdene med bebyggelse som skal kartlegges i hver utvalgt kommune er definert av NVE. De er
identifisert ved hjelp av innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene.

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene
Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter de
metodene som er vanlige ved faresonekartlegging. Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess.
Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle
fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge geologiske forhold som har
betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til slutt er det en skredfaglig
vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. Kartleggingen gjøres i en
detaljeringsgrad og med en nøyaktighet som tilsvarer målestokk 1:5.000 eller bedre.
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, Bane NOR mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering og kartlegging
av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging.
Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell
årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av
menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred,
jordskred og flomskred.
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for
områdene som faresonekartene dekker.
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Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det 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 Seljord og Vinje kommuner rulleres.
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak.

1.3 Forbehold
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det kommer mer
informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene.
Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på tilgjengelige
flyfoto, og på kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, enten naturlig eller på grunn
av menneskelige inngrep, kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny
vurdering.
Denne rapporten bygger på mal utarbeidet av NVE. Deler av teksten er skrevet av NVE, og Skred AS har
ikke hatt lov til å endre denne.

1.4 Skredtyper i bratt terreng
1.4.1 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 og steinskred på inntil noen hundre m3 inngår i den
utførte kartleggingen.
Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene til sammen har et volum inntil 100 m3, mens
steinskred brukes om hendelser med samlet volum opptil 10.000 m3. Steinsprang og steinskred løsner
oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 45°.
Der hvor det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur 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. Vurdering av denne typen
sekundæreffekter inngår i kartleggingen, på et forholdsvis grovt detaljnivå. Der flom er en sekundæreffekt
av skred, er det for eksempel ikke tegnet faresoner for flom som sekundæreffekt, men pekt på behovet for
mer detaljerte vurderinger.

1.4.2 Jordskred
Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i vannmettede
løsmasser og utløses oftest i skråninger brattere enn ca. 25°. Jordskred kan grovt deles inn i kanaliserte og
ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte forekommer
gjerne der løsmassedekket er tynt.
Kanaliserte jordskred løsner i et punkt eller en bruddsone, før de følger eller skjærer en kanal i
løsmassene, som kan fungere som skredbane for senere skred. Skredmasser kan også gå over kantene av
11

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

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.
Ikke-kanaliserte jordskred løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone og beveger seg nedover langs en
sone som gradvis blir bredere og bredere. Dette gir ofte slike skred en trekantform. 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 utglidninger
eller grunne jordskred.

1.4.3 Flomskred
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som forekommer langs definerte elve- og bekkeløp
og raviner, gjel eller skar der det ikke alltid er permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan
være ned mot 10°. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større
steinblokker, trær og annen vegetasjon 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
steinsprang eller jordskred langsetter flomløpet, fra 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. Høyt vanninnhold gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde.
Vurdering av faresonene for flomskred, samt sørpeskred, er derfor veldig krevende, spesielt når det
gjelder 5000 års skred. Skadepotensialet for den siste delen av skredet, som består av slam og vann, er
som regel lite, selv om de fine massene over en tidsperiode på 10.000 år ofte har bidratt til å danne
betydelige avsetninger. Det er denne vurderingen som gjenspeiles i faresonen tegnet for skred med årlig
sannsynlighet 1/5000 der faresonen er dimensjonert av flomskred eller sørpeskred. Faresonen kan altså i
noen tilfeller dekke mindre arealer enn de kartlagte skredavsetningene.

1.4.4 Sørpeskred
Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest forsenkninger i
terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel på grunn av tele og is.
Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall blir etterfulgt av regn og mildvær.
Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred
med lite volum kan gi stor skade. Det er ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred.

1.4.5 Snøskred
Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, som starter
med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med utvider skredet seg og kan få en
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pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Det er
flakskred som har størst skadepotensiale og størst betydning for bebyggelse og infrastrukturer. Store
snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere enn dette glir
snøen stadig ut slik at det ikke dannes større snøskred. Snøskred kan skape skredvind med kraft til å
utrette stor skade.

1.4.6 Skredfare og klimaendringer
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.
Det er altså 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, men som vurderes skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger
skredfare.

1.4.7 Effekt av skog
Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog kan også bremse
opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang. Skogen er derfor viktig å ta med i vurderingene.
I alle de vurderte områdene var store deler av fjellsidene under befaringene dekket med tett skog. Det har
hatt stor betydning for utbredelsen av faresonene. Under befaringen fikk vi informasjon om at det
tidligere var betydelig mindre skog i fjellsidene. Det er sannsynlig at skredforholdene har endret seg de
siste 50-100 årene på grunn av endringer i vegetasjonen.
Vi har kartlagt områder der vi anbefaler at skogsdrift reguleres fordi flatehogst ellers vil føre til
betydelige endringer i faresonene. Regulering bør omfatte både flatehogst av skog og etablering og
vedlikehold av skogsveger. Til å vurdere disse områdene har vi benyttet terrengmodellen samt
kartgrunnlag og feltobservasjoner. Områder der skogsdrift bør reguleres, er definert som områder med
skog der terrenget er brattere enn 25-30°. De fleste potensielle utløsningsområder for løsmasseskred er
også inkludert i arealet der det er foreslått regulert skogsdrift.

1.5 Krav til sikkerhet mot skred
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe
som følge av tiltak.»
Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og tilhørende
uteareal (Tabell 1). Sannsynligheten i tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for skredskader av
betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse og/eller større materielle
skader. I veilederen til TEK17gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike
sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2017).
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Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2017).
Sikkerhetsklasse for skred
S1
S2
S3

Konsekvens
Liten
Middels
Stor

Største nominelle årlige sannsynlighet
1/100
1/1000
1/5000

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og lagerbygninger med lite
personopphold er nevnt som eksempler. Tilbygg på inntil 50 m2 faller inn under sikkerhetsklasse S1.
Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan eksempelvis
være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er middels
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Driftsbygninger i landbruket samt parkeringshus
og havneanlegg er nevnt som eksempler.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan eksempelvis
være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der det er store økonomiske
eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som kan inngå i denne
sikkerhetsklassen er:
- eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter
- arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn
25 personer
- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon

2. 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 har inkludert 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.

2.1 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 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 Nasjonal skreddatabase og vises på atlas.nve.no. Opplysningene registrert i skreddatabasen
oppsummerer blant annet mye av det som var å finne i lokale skriftlige kilder, for eksempel kirkebøker.
I tillegg til informasjon fra Nasjonal skreddatabase, er det forsøkt å innhente mest mulig informasjon ved
å intervjue lokalkjente samtidig med gjennomføring av befaring.
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Skredhendelser vi har fått kjennskap til, og som ikke tidligere er registrert i nasjonal skreddatabase, har vi
lagt inn i www.skredregistrering.no.

2.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart
En digital terrengmodell (DTM) er en digital representasjon av terrenget som gir informasjon om høyde
over havet i hvert punkt av datasettet.

2.2.1 Grunnlag for terrengmodellene
Det forelå på starttidspunktet for rapporteringen terrengmodeller med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m
for deler av de kartlagte områdene. Da disse kartene bare dekket deler av kartleggingsområdene, og hadde
flere feil, valgte vi å generere våre egne terrengmodeller. Grunnlaget for terrengmodellene var flybaserte
laserskanninger som vist i Tabell 2.

Tabell 2: Datagrunnlag for de anvendte terrengmodellene.
Oppdragsnavn

Utførende

Midt-Telemark

Blom
Geomatics
Blom
Geomatics
Rambøll

Bø Nome
Hjartdal Notodden 2010 –
LACHTE02

Utførendes
dekningsnummer/prosjektnavn
BNO11017

Punkttetthet
(pkt/m2)
0,5-2,0

4715021

2-5

8100273 SK Skien Hjartdal Notodden

0,7

Bare laserpunkt klassifisert som «Ground» er anvendt. Horisontal oppløsning på terrengmodellene er 1 m
x 1 m. Først er alle rasterceller med laserpunkt gitt høyde. Dersom det var flere laserpunkt per celle, er
bare punktet med lavest verdi anvendt videre. Celler uten laser punkt er deretter gitt verdier basert på
høydene på omkringliggende celler, ved hjelp av en spline funksjon. Det er ikke utført ytterligere glatting
av modellen. Programvaren SAGA versjon 2.1.2 er anvendt (Conrad mfl., 2015).

2.2.2 Avledet informasjon fra terrengmodellen
Skyggekart er en visningsmåte av en DTM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra
høyoppløselige DTM kan være nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner,
utløsnings- og kildeområder, skredavsetninger osv. Det er generert og anvendt skyggekart med skygger
fra minst fire vinkler.
Helningskart er også beregnet fra en DTM og viser bratthet av terrenget for hvert punkt i datasettet.
Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne for å definere utløsnings- og kildeområder for skred.
Helningskartet som vises i vedleggene 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
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2.3 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 ryggeformasjoner. Ved kildeområder for steinsprang, kan derimot
konvekse fjellknauser gi like mye (eller mer) utfall av blokker som mer konkave deler av en skrent. For
samtlige typer skred, i varierende grad, vil ofte konkave terrengformer som raviner og nedskjærte
bekkeløp styre bevegelsen i fjellsiden og dermed utløpet.
Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning, spesielt
for snøskred (flakskred), der mye større snømengder er nødvendig for å tildekke terreng med stor ruhet
enn det trenges for å tildekke jevnere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er på den
andre siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang. Både terrengkrumming og
ruhet vurderes ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings terrengmodell, samt ved
feltobservasjoner.
Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering, som beskrevet i avsnitt 1.4.7. 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, 2013a), samt NVEs
«Oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet» (NVE, 2015).

2.4 Feltkartlegging
Hovedparten av feltbefaringen ble gjennomført av Helge Henriksen, Sondre Lunde, Andrea Taurisano og
Kalle Kronholm, Skred AS, i perioden 7.-11. august 2017. Martine Sagen Slåtten fra NVE deltok på deler
av befaringene 9. og 10. august 2017.
Befaringene ble gjennomført ved bruk av bil, drone, helikopter (bare områder i Seljord kommune) og til
fots. Første dagen var det grått vær med byger og yr, og begrenset sikt til toppene. Etterfølgende dager var
det fint vær, med litt skyer, men stort sett tørt vær med tilfredsstillende observasjonsforhold. Det var løv
på trærne, men ikke snø på bakken.
På grunn av svært godt kotegrunnlag fra laser data, som nevnt over, kombinert med gode bilder og film
fra drone og helikopter, og bruk av kikkert, har vi ikke vært fysisk innom samtlige skråninger og
utløsningsområder. I stedet har vi valgt å bruke tiden i felt på utvalgte områder, som vi vurderte som de
mest problematiske i forhold til kartleggingen.
Under feltbefaringene kartla vi kildeområder, løsneområder og skredbaner for de ulike typer skred. En
første identifisering av potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på helningskart. 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 et mindre skredpotensial enn terrenget
gir uttrykk for, på grunn av skog. I flere utløsningsområder ble tett bjørkeskog vurdert å kunne forhindre
snøskred av betydning for skredfarekartleggingen, selv om mindre snøskred i bjørkeskog kan inntreffe.
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Åpne felter opptil 50 m lange (i fallretningen) i 30° graders terreng, opptil 40 m lange ved helning på 3540° og opptil 30 m lange ved helning 40-45°, er ikke vurdert som reelle løsneområder for snøskred (NGI,
2013a; NVE, 2015).
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 vanntilgang)

-

eventuelle forhold som forverrer vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger)

-

informasjon om, samt tegn på tidligere skred (mindre sannsynlighet ved manglende tegn på
skredaktivitet, i felt eller på skyggekart)

Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i mange tilfeller til at terrengpartier brattere enn 25° med
løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred. Dårlig håndtering av overvann,
etablering av skogsveger og annet terrenginngrep som måtte skje i etterkant av våre vurderinger, kan
imidlertid føre til økt sannsynlighet for utløsning av jordskred.
Under befaring ble ikke alle skogsveier, stikkrenner, kulverter og andre terrenginngrep vurdert i detalj.
Vårt utgangspunkt har vært at slike terrenginngrep er utført slik at skredfare ikke øker nedstrøms
inngrepene, slik lovverket legger opp til.
Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, eks.
raviner og nedskjærte bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller betydelig
potensial for erosjon langs løpet. Dersom nedslagsfeltet for ravinen eller bekkeløpet ikke er vurdert i
stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialer, eller nedslagsfeltet og den potensielle
vannføringen er store, men bekken renner på fjell, vurderes det ikke å være potensial for
flomskredhendelser. Ved noen av disse bekkene er det altså kun vurdert å være en flomproblemstilling,
spesielt hvis avsetningene nederst i løpet er tolket å være en ren flomvifte, og ikke en skredvifte. Merk at
overgangen mellom flom og flomskred er vanskelig å vurdere.
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
altså starte som annen skredtype (eks. et våtsnøskred eller en flom i høytliggende bekk) og vil ofte gå
over til andre prosesser, eks. flomskred. Dersom alle terrengpartier der dette er teoretisk mulig, kartlegges
som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert teoretisk løsneområde, vil en ofte få et
farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk eller kvartærgeologi, og der sørpeskred mange steder
blir dimensjonerende prosess. Konsekvensen er uforholdsmessig stor utrygghetsfølelse i befolkningen,
båndlegging av arealer og behov for sikringstiltak.
Vi har derfor lagt vekt på tidligere historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, samt terrengformer
som både kan akkumulere betydelige mengder snø og gjør det mulig for snøen å bli vannmettet uten at
vann finner en naturlig avrenning nedover i fjellsiden. De fleste av de resulterende skredbanene er også
aktuelle skredbaner for flomskred og kanaliserte jordskred, selv om punktet (og tidspunktet) der de to
skredtypene har størst sannsynlighet å løsne, kan være veldig forskjellig.
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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.

2.5 Registreringskart
Registreringskartet er som regel resultatet av omfattende arbeid 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.

2.6 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, avhenger av de valgte
inngangsparameterne. Utfordringen med modellbruk ligger generelt i den store usikkerheten rundt
lokalisering av kildeområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserte volumer
og egenskapene til massen i bevegelse. Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser
krever 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 i stor grad benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre evaluere 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.

2.6.1 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 Kildeområde.
o Størrelse på steinsprangblokker. Typiske verdier som vi har benyttet, er på 1-2 m3 for 100
års hendelser, 5 m3 for 1000 års hendelse og 10-20 m3 for 5000 års hendelser. Dette
varierer avhengig av størrelse og oppsprekkingsgrad for de ulike kildene, observert i felt.
o Bakkens egenskaper som energidreper når blokker spretter på bakken.
- Vurdering og justering av resultater mot kjente steinspranghendelser, der aktuelt, eller mot
registrerte avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.
Generelle innstillinger er som følger:
- Det er simulert 10-50 utfallende blokker per celle i kildeområdene.
- Det er ikke tatt høyde for skog. Dette gir konservative verdier for utløpslengde.
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-

Tetthet = 2700 kg/m3.
Blokkform = rektangulær.

2.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS, versjon 1.6.20, modulen for
snøskred (Christen m.fl., 2010). Verdiene for friksjonsparameterne µ og ξ er definert som anbefalt i
programmet, med unntak av at øvre høydenivå er redusert fra 1500 m o.h. til 500 m o.h., og nedre
høydenivå fra 1000 m o.h. til 100 m o.h.
Utløsningsområder er definert fra beregnet terrenghelning i terrengmodell, historisk informasjon, og
vurdering i felt og ortofoto av blant annet vegetasjon og terrengform. Det er typisk definert ulike områder
for skredhendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Bruddhøyder er vurdert fra
klimaanalysen samt lokale forhold, og er typisk variert som vist i Tabell 7. Bruddkanthøydene er beregnet
med utgangspunkt i 3 døgns nedbør og som beskrevet i avsnitt 3.3.3, side 32.

2.6.3 Beregninger med RAMMS for flomskred og sørpeskred
Modellering av mulig skredutbredelse av flomskred er gjort med RAMMS (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 release» brukt, siden hydrografen for de modellerte
skredhendelsene ikke er kjent, og kan variere. Anvendte friksjonsparametere er de som benyttes som
standard i modellen, og vist i tabell 3.
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.
Vi benytter parametersett som våre erfaringer tilsier gir best resultater under norske forhold, og ytterligere
testing av parametere er gjort i enkelte områder i dette kartleggingsoppdraget, men uten å ha kalibrert mot
kjente hendelser. Valgte parametere for flomskred- og sørpeskredmodellering er angitt i tabellen
nedenfor.

Tabell 3: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred og sørpeskred.
Skredtype

Oppløsning i
terrengmodell
Flomskred 1-5 m
Sørpeskred 1-5 m

Friksjonsparameter ξ

Friksjonsparameter µ

200 m/s2
200-3500 m/s2

0,10
0,07-0,10
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Høyde
blokk
0,5-1 m
0,5-1 m
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2.6.4 Tolkning av modellresultater
Det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er
derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet vurdering av
observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring.

2.7 Fastsetting av faresoner
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede
sannsynlighet for alle typer skred i bratt terreng. Faresonene er tegnet på kart i målestokk 1:1250 til
1:5000.
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.
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3. Områder i Vinje kommune
3.1 Geografi
Områdene 1 til 4 i Vinje kommune ligger i dalføret Grungedal som strekker seg fra Haukeli/Edland mot
SØ til Vinje Bygdeheim/Grungebru (Figur 1). I dalbunnen ligger Tveitevatnet og Grungevatn, og E134
går mellom de vurderte fjellsidene og dalbunnen. Områdene 5 til 10 ligger langs nordsiden av Totak,
langs Fv 362 (Figur 1).

Figur 1: Kart med oversikt over de kartlagte områdene i Vinje kommune, samt lokalisering av
tidligere rapporter med skredfarevurderinger.
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3.2 Topografi, geologi og geomorfologi
Områdene i Vinje kommune ligger forholdsvis likt terrengmessig eksponert. Områdene ligger i
dalbunnen, nedenfor fjellsider som er vendt mot sørøst til vest. I Grungedal ligger bebyggelsen rundt kote
540, mens bebyggelsen langs Totak ligger rundt kote 700. Fjellsidene ovenfor bebyggelsen strekker seg
opp til rundt kote 1200, litt høyere ovenfor område 5-10 langs Totak.
Berggrunnen i områdene består hovedsakelig av granitt, gneis og basalt (Figur 2; NGU, 2017a). I
kartleggingsområdene består løsmassedekket av morenemasse eller fluviale- eller glasifluviale
avsetninger (Figur 4; NGU, 2017b). Oppover i fjellsidene ovenfor kartleggingsområdene avtar tykkelsen
av løsmassedekket, og øverst er det bart fjell. Enkelte steder er det kartlagt skredavsetninger i fjellsidene.
Dette er spesielt tydelig vest for Arabygdi, ved fjellskredet nedenfor Nipanuten.

Figur 2: Utsnitt av Nasjonal berggrunnsdatabase for Vinje. Fra NGU (2017a). For kartforklaring,
se Figur 3.
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Figur 3: Kartforklaring til berggrunnskart i Figur 2 og Figur 44. Fra NGU (2017a).
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Figur 4: Utsnitt fra nasjonal løsmassedatabase for de vestlige kartleggingsområder i Vinje. Fra
NGU (2017b).
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Figur 5: Utsnitt fra nasjonal løsmassedatabase for de østlige kartleggingsområder i Vinje. Fra
NGU (2017b).
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Figur 6: Kartforklaring til løsmassekart. Fra NGU (2017b).

3.3 Historisk klima
Formålet med klimaanalysen er å anslå hvor mye snø det kan forventes på bakken, samt nedbørmengde
og vindretning i ekstreme nedbørsituasjoner som kan føre til utløsning av skred. Klimadata er hentet fra
eklima.met.no.
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Figur 7: Kart med plassering av anvendte værstasjoner fra eklima. 31970 Gaustadtoppen ligger
øst for kartutsnittet.

3.3.1 Normaler
Månedsnormaler for utvalgte værstasjoner er vist i Figur 8. Årsnedbør er generelt sett størst mot vest
(33890 Vågsli) og sør (33560 Vinjesvingen). De største nedbørmengder kommer på høsten, og minst på
vårparten. Normal månedstemperatur ved 33890 Vågsli er under frysepunktet november til april. I denne
perioden kan det forventes nedbør som snø.
Fremherskende vindretning i området er fra vestlig sektor, SV-V-NV både over hele året, og i
vinterperioden (Figur 9, Figur 10), men kraftig vind fra andre retninger, spesielt sørøst, kan ikke
utelukkes. Stasjon 31970 Gaustatoppen ligger lenger fra de vurderte områdene, men har en lang tidsserie

27

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

og gode måledata. Data fra Gaustatoppen viser enda mer entydig bilde av fremherskende vind fra vest
(Figur 11). Store nedbørmengder med vind fra østlig sektor, NØ-Ø-SØ, er ikke uvanlig.
Merk at flere av stasjonene som måler vind i området ligger i le for vind fra ulike retninger. Dette gjelder
for eksempel 33960 Haukeliseter Brøytestasjon (Figur 10) og 33890 Vågsli (ikke vist), mens 31620
Møsstrand II er forholdsvis lite skjermet.

Månedsnormaler 1961-1990
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33890 Vågsli, 821 moh (1035 mm)

33330 Tjørndalen, 873 moh (950 mm)

33560 Vinjesvingen, 471 moh (1160 mm)

33250 Rauland, 715 moh (842 mm)

33890 Vågsli (temp)

Figur 8: Månedsnormaler for perioden 1961-1990 for utvalgte met.no stasjoner rundt de
kartlagte områdene i Vinje kommune. Årsnedbør er gitt i parentes bak stasjonene. Data fra
eklima.met.no.
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Figur 9: Vindretninger ved 31620 Møsstrand II i vinterperioden. Data og figur fra eklima.met.no.

Figur 10: Vindretninger ved 33960 Haukeliseter Brøytestasjon i vinterperioden. Data og figur fra
eklima.met.no.
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Figur 11: Vindretninger ved 31970 Gaustatoppen i vinterperioden. Data og figur fra
eklima.met.no.

3.3.2 Snømengder
For å få informasjon om forventet bruddhøyde på dimensjonerende snøskred har vi analysert snømengder
og ekstremnedbør over 3 døgn ved utvalgte stasjoner. Maksimale registrerte snømengder er vist i Tabell 4
for 33250 Rauland og for 33330 Tjørndalen i Tabell 5. Til tross for relativt kort måleperiode ved 33330
Tjørndalen, er det ikke uvanlig med mer enn 150 cm snø på bakken i feb, mar og apr og mer enn 100 cm
resten av vinteren.
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Tabell 4: De 10 største registrerte snødybder (cm) registrert ved 33250 Rauland, 715 moh. i
stasjonens måleperiode 1933-2016. Månedene juni-oktober er lite relevante og derfor ikke vist.
Det er ikke uvanlig med mer enn 130 cm snø på bakken. Data fra eklima.met.no.
1
Dato
2
Dato
3
Dato
4
Dato
5
Dato
6
Dato
7
Dato
8
Dato
9
Dato
10
Dato

jan
126
21.01.1936
126
22.01.1936
126
23.01.1936
125
31.01.1936
124
30.01.1994
123
30.01.1936
122
29.01.1936
120
28.01.1936
120
16.01.2015
120
17.01.2015

feb
143
27.02.1951
142
09.02.1951
142
23.02.1951
141
26.02.1951
140
21.02.1936
140
28.02.1936
140
29.02.1936
139
22.02.1936
138
10.02.1951
138
28.02.1951

mar
141
01.03.1936
140
19.03.1995
138
18.03.1995
136
20.03.1995
135
17.03.1995
135
26.03.2008
135
28.03.2008
135
30.03.2008
135
29.03.2008
135
27.03.2008

apr
142
13.04.1951
139
21.04.1951
138
01.04.1988
137
19.04.1951
136
16.04.1951
135
14.04.1951
135
02.04.2008
135
17.04.1951
134
18.04.1951
133
19.04.1936

31

mai
98
01.05.1951
89
02.05.1951
84
03.05.1951
82
01.05.1936
80
01.05.1978
80
02.05.1978
79
04.05.1951
78
03.05.1978
75
02.05.1936
74
05.05.1951

nov
65
17.11.1970
63
16.11.1970
63
24.11.1970
62
18.11.1970
62
19.11.1970
62
27.11.1982
61
28.11.1982
60
15.11.1970
60
29.11.1982
60
30.11.1982

des
95
21.12.1935
94
28.12.1959
93
22.12.1935
93
31.12.1959
92
29.12.1959
92
25.12.1982
91
27.12.1959
91
30.12.1959
90
22.12.1982
88
23.12.1935
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Tabell 5:De 10 største registrerte snødybder (cm) registrert ved 33330 Tjørndalen, 873 moh. i
stasjonens måleperiode 1959-1988. Månedene juni-oktober er lite relevante og derfor ikke vist.
Det er ikke uvanlig med mer enn 150 cm snø på bakken. Data fra eklima.met.no.
1
Dato
2
Dato
3
Dato
4
Dato
5
Dato
6
Dato
7
Dato
8
Dato
9
Dato
10
Dato

jan
152
30.01.1983
152
31.01.1983
145
29.01.1983
132
27.01.1983
130
26.01.1983
130
28.01.1983
126
12.01.1965
124
08.01.1983
123
17.01.1965
123
10.01.1983

feb
156
02.02.1983
156
04.02.1983
155
03.02.1983
155
05.02.1983
154
01.02.1983
150
06.02.1983
150
07.02.1983
149
08.02.1983
148
09.02.1983
146
10.02.1983

mar
162
30.03.1967
159
04.03.1967
159
31.03.1967
158
29.03.1967
154
28.03.1967
150
23.03.1967
150
27.03.1967
148
03.03.1967
148
05.03.1967
148
26.03.1967

apr
164
03.04.1967
161
05.04.1967
160
04.04.1967
160
06.04.1967
158
01.04.1967
158
09.04.1967
158
07.04.1967
158
08.04.1967
156
02.04.1967
156
12.04.1967

mai
146
04.05.1967
144
01.05.1967
142
08.05.1967
139
07.05.1967
138
02.05.1967
138
03.05.1967
138
05.05.1967
136
06.05.1967
134
09.05.1967
128
10.05.1967

nov
87
28.11.1982
84
29.11.1982
82
27.11.1982
80
30.11.1982
77
16.11.1970
77
26.11.1982
76
13.11.1970
76
17.11.1970
75
24.11.1982
74
15.11.1970

des
130
22.12.1982
125
21.12.1982
122
25.12.1982
120
23.12.1982
119
20.12.1982
118
24.12.1982
111
26.12.1982
110
27.12.1982
109
28.12.1982
105
29.12.1982

3.3.3 Ekstremnedbør
Som utgangspunkt for bruddhøyde av dimensjonerende snøskred anvender vi verdier for tredøgns nedbør
med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Det er utført analyser for utvalgte stasjoner i området,
basert hovedsakelig på nærhet til de vurderte områdene, og lengden på tidsseriene. Beregnede verdier for
hele året og for vinteren er vist i Tabell 6. Vinteren er her definert som måneder der
gjennomsnittstemperatur på 22890 Vågsli er under frysepunktet (jan, feb, mar, apr, nov, des). Den
anvendte metoden, NERC, gir generelt høyere verdier enn Gumbel fordelingen. Analysen viser, som
forventet, at ekstremverdier av nedbør er mindre vinterstid enn for hele året. Som med månedsnormalene
(Figur 8), ser man at verdiene for 33250 Rauland er mindre enn for 33560 Vinjesvingen og 33890 Vågsli.
Som et konservativt utgangspunkt for dimensjonerende bruddhøyder for snøskred i de vurderte områdene
har vi valgt å bruke verdiene for 33890 Vågsli videre.
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Tabell 6: Ekstremverdianalyse for nedbør ved utvalgte stasjoner. NERC returperioder av nedbør
(mm) på 100 år, 1000 år og 5000 år (antatt lik PMP) er vist. Data fra eklima.met.no.
Stasjon

moh Datagrunnlag 100 år
(mm)
År

33250 Rauland

1000 år (mm) 5000 år (PMP) (mm)

Vinter År

Vinter

År

Vinter

715

1884-2016

114 75

163

114

279

217

33560 Vinjesvingen 471

1962-2000

139 109

196

158

312

273

33890 Vågsli

2001-2016

144 138

200

194

317

311

821

Disse verdiene er ved stasjonene. Det forventes en økning av nedbørmengder med høyden, omtrent 5 cm
snø per 100 høydemeter (som brukt i Sveitsisk standard). Utløsningsområdene for snøskred i de vurderte
områdene ligger rundt 1100 moh., omtrent 300 m høyere enn 33890 Vågsli. Dette gir et tillegg på 15 cm
(Tabell 7).
Vær og klima styrer sammen med terrenget hvilke utløsningsområder som vil få pålagret vindtransportert
snø. For utløsningsområder vi vurderer som «vanlige» snøsamlere, er det ikke gitt tillegg i
dimensjonerende bruddhøyde (Tabell 7). For «bra» snøsamlere er det gitt et tillegg på 30 cm, og for
«optimale» snøsamlere er det gitt et tillegg på 50 cm. Disse verdiene er basert på skjønn, delevis etter
Sveitsisk standard. Beregnede verdier er deretter avrundet til nærmeste 10 cm, og disse er anvendt som
utgangspunkt for beregningene. Merk at det er kjørt beregninger med flere bruddhøyder mellom 150 cm
og 380 cm, og at beregningene her bare gir et utgangspunkt.

Tabell 7: Tillegg til bruddhøyder for dimensjonerende snøskred.
Verdi

1/100

Utgangspunkt (ekstremverdi)
Tillegg høydeforskjell

1/1000

1/5000

138 cm

194 cm

311 cm

15 cm

15 cm

15 cm

Utgangspunkt bruddhøyde

153 cm (150 cm) 209 cm (210 cm) 326 cm (330 cm)

Tillegg «bra» pålagring

+30 cm (180 cm)

+30 cm (240 cm)

+30 cm (360 cm)

Tillegg «optimal» pålagring

+50 cm (200 cm)

+50 cm (260 cm)

+50 cm (380 cm)

3.4 Tidligere vurderinger
Vi har fått tilgang til flere rapporter som beskriver skredfarevurderinger i Vinje kommune. Flere av disse
ligger mellom de her kartlagte områdene, og vi har derfor valgt å oppsummere de i Tabell 8 før vi går
videre med detaljerte beskrivelser av hvert av de kartlagte områdene.
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Tabell 8: Tilgjengelige skredfarevurderinger, rapporter fra de kartlagte områdene i Vinje
kommune. For plassering av vurderingene, se Figur 1.
Nr Referanse

Vår oppsummering

1

NGI Rapport 20110485-1
(NGI, 2011)

Fare for skred ni forskjellige steder ved Arabygdi er vurdert. Det
er ikke tegnet faresoner, men plasseringen av bygninger er
vurdert i forhold til krav i TEK10.

2

NGI 20110485-2 (NGI,
2012)

Arabygdi, Romtveit. Det er utført en skredfarevurdering for
Gnr/Bnr 127/1 i forhold til krav i TEK10. Vurderingen
konkluderer med at tunet ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet.
Steinsprang, løsmasseskred og snøskred er aktuelle skredtyper.
Mulige sikringsløsninger er skissert.

3

NGI Rapport 20130631-1
(NGI, 2013b)

Det er utarbeidet faresoner for skred 1/1000 og 1/100 for Gnr/Bnr
127/1, Arabygdi, Søndre Romtveit, og sikringstiltak er skissert.

4

NGI Rapport 20140777-01-R
(NGI, 2015)

Kvaslerud i Vinje. Faresone ikke tegnet, men 1/1000 ligger ifølge
beskrivelsen rett ovenfor bebyggelsen. Ser ut til at bare
steinsprang er vurdert.

5

NGI Rapport 20130765-01-R
(NGI, 2014)

Det er utført en skredfarevurdering for bygninger på Neset og
Tuftin, mellom kartleggingsområdene Aksvik og Raulandsgrend.
Det er ikke tegnet faresoner, men plassering av flere bygninger er
vurdert i forhold til kravene i TEK10. Et snøskred har tidligere
(1925?) truffet en av bygningene, men på grunn av mer skog i
fjellsiden, vurderes det at sannsynligheten for skred er redusert.

6

SVV Region sør,
Beredskapsplan ved ras/skred
og fare for ras/skred (Statens
vegvesen, 2010)

To strekninger er beskrevet: A) Høneviki-Træi og B) ÅsnesSandviki. Begge strekninger beskrives som svært skredutsatte.
Snøskred, steinsprang, løsmasseskred og en kombinasjon av disse
er aktuelle skredtyper.

7

SVV region sør, Rassikring
av Bratlandsfeltet i Edland i
Vinje kommune (Statens
vegvesen, 2006)

Det er utført en vurdering av fare for steinsprang fra en skrent
ved Bratland. TEK10 er ikke lagt til grunn for vurderingene.
Konklusjonen er at området skal sikres med omtrent 120 m langt
steinspranggjerde.

8

Sweco, Skredfarevurdering
snøskuterløype (SWECO,
2015b)

Det er foretatt en skredfarevurdering for planlagt skutertrase nord
og øst for Edland. Kravene i TEK10 er ikke lagt til grunn for
vurderingene.

9

Multiconsult,
Skredfarevurdering
Grungedal 9 (Multiconsult,
2016)

Det er utført en skredfarevurdering for planlagt tilbygg på
Gnr/Bnr 75/3 i Grungedal. Krav til sikkerhet er tatt fra TEK10
(S2; 1/1000). Sannsynligheten for løsmasseskred, snøskred og
sørpeskred vurderes som liten. Steinsprang vurderes som mulig,
men eventuelle blokker vurderes å ikke nå frem til kartlagt
område.
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Nr Referanse

Vår oppsummering

10

NGI Rapport 984141-1
(NGI, 1998)

Etter et jordskred 28. oktober 1998, ble det utført en
skredfarevurdering for bebyggelsen på Gnr/Bnr 126/10, 14, ved
Sandland, Arabygdi. Bebyggelsen vurderes å ikke tilfredsstille
krav til sikkerhet gitt i TEK10 for sikkerhetsklasse S2. Utløsende
årsak for jordskredet antas å være et steinsprang, kombinert med
forholdsvis vått løsmassedekke.

11

NGI Rapport 824191/82421-1 (NGI, 1982)

Et skred gikk 19. mars 1982 ved Vå og traff en hytte. Rapporten
beskriver hendelsen og forholdene opp til skredhendelsen.
Skredløpet er tegnet i kart.

12

NGI Rapport 82439-1 (NGI,
1983)

Rapporten beskriver mulige sikringstiltak for området vurdert i
rapport Nr 11, NGI Rapport 82419-1/82421-1 (NGI, 1982).

13

Skredrisiko i Buskerud,
Telemark og Vestfold fylker
(Dahlgren, 2011)

Dokumentet inneholder en generell beskrivelse av skredfare i
Buskerud, og er trolig brukt som bakgrunn for å velge ut områder
til NVE sin kartlegging av skredfare. Plassering ikke vist i Figur
1.
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3.5 Område 1 – Grungedal
Området er omtrent 2,5 km langt og strekker seg langs E134 fra Nylend i nordvest til Steintun i sørøst
(Figur 12). Et oversiktsbilde er vist i Figur 13, og flere bilder er vist i Vedlegg 1A. Det er spredt
bebyggelse i området, hovedsakelig konsentrert rundt Listog, Svalastog og Nystog.

Nystog

Figur 12: Kart over område 1 – Grungedal i Vinje kommune.
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Uppstoga
Reine

Kili/Kile

Figur 13: Foto av den vestlige delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet 1 - Grungedal.

3.5.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i dalbunnen som her løper omtrent NV-SØ. Grungevatn ligger i dalbunnen
rundt 540 moh., øvre del av kartleggingsområdet ligger rundt 600 moh. Dalsiden strekker seg opp mot
toppene på Kilsnuten, rundt 1310 moh.
Berggrunnen i fjellsiden ovenfor området består av granitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket er kartlagt
som morenemasser i dalbunnen, og bart fjell i de brattere deler av fjellsiden (NGU, 2017b).
Størsteparten av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet er brattere enn 30°, og flere partier er brattere enn
45° (Vedlegg 1B). I den sørøstlige delen av fjellsiden ligger de bratteste skrentene betydelig nærmere
grensa til kartleggingsområdet enn mot nordvest, og det er en betydelig uravsetning i foten av skrentene
(Vedlegge 1C). Helt sørøst i fjellsiden ligger et stort gjel fra Breiarbekknuten ned mot Steintun. Det er
flere mindre gjel ned gjennom skrentene sør i fjellsiden, blant annet ovenfor bebyggelsen på Tovsland og
Kili. Ned mot kartleggingsområdet munner gjelene ut i raviner i ura, og enkelte steder videre i
vifteformer.
I den nordvestlige delen av fjellsiden ligger skrentene i større avstand fra kartleggingsområdet, terrenget
ned mot kartleggingsområdet er slakere, og det er tykkere løsmassedekke i nedre delen av fjellsiden. Her
ligger ravinene tett i tett, og flere fortsetter inn i kartleggingsområdet. Det er overraskende få tydelige
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vifteformer ved utløpet av ravinene. Det kan skyldes at det meste av avsetningene i foten av fjellsiden er
en sammenvokst vifte, i stedet for små, enkelte vifteformer.
Det er skog i størsteparten av fjellsiden opptil tregrensa rundt 1100 moh. Skogen er glissen ovenfor rundt
900 moh., og i flere parti av fjellsiden ovenfor den nordvestlige delen av kartleggingsområdet.
Drenering av fjellsiden skjer gjennom flere mindre bekker. Bekkene ned mot Reine og Nylend/Svalastog
ser ut til å ha de største nedslagsfeltene.

3.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Multiconsult har tidligere for Vinje kommune utført en detaljert skredfarevurdering for tilbygg ved
Grungedal 9 (ID 9 i Tabell 8 og Vedlegg 1C). Kravene i TEK10 er lagt til grunn for vurderingene i den
rapporten, og årlig sannsynlighet for steinsprang vurderes å være ≤1/1000. Videre vurderes det at
«planlagt bygningsmasse heller ikke er utsatt for andre typer skred.». Vi kan ikke se at jord- og flomskred
er vurdert.
Aktsomhetssonene for snøskred dekker omtrent hele kartleggingsområdet, mens aktsomhetskartene for
steinsprang og jord- og flomskred dekker omtrent halvparten av kartleggingsområdet.

3.5.3 Skredhistorikk
Registrerte skredhendelser på NVE Atlas er vist i Tabell 9 og i Vedlegg 1C. Vi har ikke fått informasjon
om ytterligere hendelser.

Tabell 9: Registrerte skredhendelser i område 1 – Grungedal.
Nr Kilde

Skredtype

Dato

Beskrivelse

1

NVE
Atlas

Snøskred

Ca
1790

«Vinje. Kile. På Kile seier dei at alle husa på garden reiste i eit
snøskred, men det er uklart akkurat når det skjedde. Truleg på
slutten av 1700-talet. Uklart skadeomfang. Før skredet stod tunet
ute på flata midt på jordet, og etterpå vart det flytta til Uppstoga.
Også på Løk og Lislestog gjekk snøskred på denne tida.»

2

NVE
Atlas

Steinsprang 201703-29

«Stein på ev. 134 løsnet fra vegskjæring 0-50 m over veg. anslått
skredvolum: <1m^3. blokkert veglengde: kun i grøft. tidspunkt
for skredhendelsen kan være usikkert.»

3.5.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert under befaring eller i kartgrunnlag
eller flyfoto.

3.5.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-08-08. Befaring ble utført til fots og
med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 1C. Det ble ikke registrert GPS punkt
underveis, men notert i kart.
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3.5.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en bratt fjellside, og alle vurderte skredtyper vurderes å være
aktuelle.
Skred i fjellsiden på motsatt side av Grungevatn kan ikke utelukkes, men vi har vurdert at skredmasser
eller skredvind herfra ikke vil ha skadepotensial i kartleggingsområdet, og at årlig sannsynlighet for
sekundæreffekter som flodbølger, er lavere enn 1/5000. Skred i denne fjellsiden er derfor ikke beskrevet
nærmere.

3.5.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er kildeområder for steinsprang i stort sett hele fjellsiden. Skrentene i sørøst er forholdsvis
oppsprukket, spesielt langs gjelene, og her ligger kildeområdene relativt nær grensa til
kartleggingsområdet. Uravsetningene i foten av skrentene tyder på tidligere aktivitet, men vi observerte
ingen ferske utfall.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 1D. Blokker med volum på 1 m3, som vi har anvendt som indikasjon på rekkevidden av 1000-års
hendelsen, vil bare sørøst i fjellsiden nå inn i kartleggingsområdet med betydelig hyppighet. Blokker på
5 m3 vil kunne nå inn i store deler av kartleggingsområdet. Merk at de viste beregningene ikke er vektet
med sannsynlighet for utfall, men at vi har gjort dette ved tolkning av resultatene før det er tegnet en
faresone.

3.5.6.2 Snøskred
Store deler av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses. Med skogen som observert på befaring og
fra flyfoto, mener vi allikevel at svært mange av de potensielle utløsningsområdene ikke er relevante,
eller bare inngår i utløsningsscenarioet for 1/1000 og/eller 1/5000. I denne fjellsiden er det kritisk at
skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at skredfare ikke øker. På et tilgjengelig flyfoto fra 1959, er det
betydelig mindre skog i fjellsiden ovenfor Reine, og under befaringen var skogen fortsatt noe glissen her
(Figur 14). På bildet fra 1959 ser man også at skogen var enda mer glissen i de høyereliggende potensielle
utløsningsområder enn under befaringen.
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Figur 14: Glissen skog i fjellsiden ovenfor Reine. I områdene med glenner i skogen er terrenget
brattere enn 30°.
Aktuelle utløsningsområder er vist i Vedlegg 1C. Det er utført beregninger av mulig utbredelse av
snøskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.2. Vi har vurdert at skogen har stor betydning for
utløsningssannsynlighet for snøskred, men fordi den er glissen og består av forholdsvis små trær, mener
vi at skogen er lite effektiv til å stoppe snøskred i bevegelse. Skogen er derfor ikke lagt inn i
beregningene. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 1D.
Snøskred har potensial til å nå frem til betydelige deler av kartleggingsområdet ved scenarioene 1/1000
og 1/5000. Snøskredhendelsen ved Kili ca. 1790 er trolig ikke plassert riktig i NVE Atlas. Vi anser det
som mer sannsynlig at gardene tidligere lå der bebyggelsen på Kili i dag ligger, dvs. lenger oppe i
fjellsiden. Beregningene viser at snøskred kan nå frem til Kili, men ikke til området der hendelsen er
plassert.
Det er spesielt områdene ved Nylend, Kili, Tovsland og Steintun som er utsatt for snøskred. Her vil
snøskred utgjøre en betydelig del av den totale skredfare i foten av fjellsiden, og vil enkelte steder være
dimensjonerende for faresonene.

3.5.6.3 Sørpeskred
Langsetter de to største bekkene ned mot kartleggingsområdet, mot Nylend og mot Reine, er det potensial
for sørpeskred. I nedslagsfeltene til begge bekkene er det myrområder og mindre vann, som kan være
utløsningsområder for sørpeskred. På grunn av mangel på historikk for sørpeskred i området, mener vi
allikevel at årlig sannsynlighet for utløsning av sørpeskred er forholdsvis lav. Vi vurderer at utbredelse av
mulige sørpeskred er dekket av den delen av faresonene som er relatert til flomskred, beskrevet nedenfor.

3.5.6.4 Jord- og flomskred
Det er ikke kjente hendelser med løsmasseskred i kartleggingsområdet, men ravinene og enkelte
avsetninger med vifteform vitner om tidligere løsmasseskred i fjellsiden. I den nordvestlige delen av
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fjellsiden mener vi løsmasseskred kan starte som grunne utglidninger, som vil kanaliseres ut gjennom
eksisterende raviner. I den sørøstlige delen av fjellsiden er løsmassedekket tynnere eller det er berg i
dagen. Her vil eventuelle løsmasseskred hovedsakelig være i form av flomskred med steinsprangmasser
som har samlet seg i gjelene, og som spyles ut i perioder med intens nedbør som regn, gjerne kombinert
med kraftig snøsmelting. Steinsprang på vannmettet løsmassedekke kan også være utløsende årsak til
løsmasseskred.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt
2.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 1D. Resultatene viser at løsmasseskred kan nå inn i
kartleggingsområdet, og at denne skredtypen enkelte steder er dimensjonerende for faresonen.

3.5.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 15 og i Vedlegg 1E. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, og med avstand fra foten av fjellsiden, som vist i Vedlegg 1E.
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Figur 15: Faresoner for skred for område 1 - Grungedal.

3.5.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i fjellsiden er helt essensiell for faresonene. Dersom skogen forsvinner, kan store deler av
fjellsiden få reelle utløsningsområder for snøskred. Vi anbefaler derfor sterkt å pleie skogen i fjellsiden,
slik at den raskest mulig blir tettere. Ifølge kart fra NIBIO, er allerede skogen i den øvre delen av
fjellsiden, ned til rundt 750 moh. avsatt som vernskog. Våre vurderinger av skog som er viktig for
faresonene er vist i Vedlegg 1F.

3.5.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
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man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der snøskred og løsmasseskred er
dimensjonerende, og fangvoller eller steinspranggjerder der steinsprang er dimensjonerende. Dersom man
vurderer sikring, bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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3.6 Område 2 – Straumstøyl
Området er omtrent 1,5 km langt og strekker seg langs E134 fra Nesheim i nordvest til Midbø i sørøst
(Figur 16). Et oversiktsbilde av den mellomste delen av fjellsiden er vist i Figur 17, og flere bilder er vist
i Vedlegg 2A. Det er spredt bebyggelse i området, omtrent 8-10 garder og bolighus.

Figur 16: Kart over område 2 – Straumstøyl i Vinje kommune.
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Øverlandsheii

Kåsa

Midbø

Nesheim
Kirke

Figur 17: Foto av den mellomste delen av fjellsiden ovenfor område 2 - Straumstøyl.

3.6.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i dalbunnen som her løper omtrent NV-SØ. Tveitevatnet og Grungevatn
ligger i dalbunnen i rundt 540 moh., øvre del av kartleggingsområdet ligger rundt 600 moh. Dalsiden
strekker seg opp mot Øverlandsheii, som er et platå med mindre topper på rundt 1100 moh.
Berggrunnen i fjellsiden ovenfor området består av granitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket er kartlagt
som morenemasser i dalbunnen, og bart fjell i de brattere deler av den nordvestlige delen av fjellsiden
(NGU, 2017b).
Størsteparten av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet er brattere enn 30°, og flere partier er brattere enn
45° (Vedlegg 2B). Ovenfor 1000 moh. flater terrenget ut og får form som et platå med små tjern og lokale
topper. Nord og sør i fjellsiden ligger de bratteste skrentene betydelig nærmere grensa til
kartleggingsområdet enn midt i kartleggingsområdet, og det er uravsetning i foten av skrentene. I nord
strekker uravsetningen seg inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 2C). I øvre delen av fjellsiden er det flere
mindre gjel i berg, mens det i løsmassene nederst er flere tydelige raviner (Vedlegg 2C). Flere av ravinene
avsluttes ut på mindre vifteformer.
Det er skog i størsteparten av fjellsiden med unntak av områdene med grovest ur, samt parti med fjell i
dagen.
Drenering av fjellsiden skjer gjennom en enkelt bekk som renner ned vest for Grungedal kirke. Bekken er
regulert ved et inntak rundt 1050 moh. Det er trolig noe vannsig i ravinene i kartleggingsområdet, men
ikke helårsbekker.
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3.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi er ikke kjent med tidligere utredninger i kartleggingsområdet.
Aktsomhetssonene for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred dekker omtrent hele
kartleggingsområdet.

3.6.3 Skredhistorikk
Det er ikke registrert hendelser i NVE Atlas, og vi har ikke fått informasjon om tidligere hendelser i
kartleggingsområdet.

3.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert under befaring eller i kartgrunnlag
eller flyfoto.

3.6.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-08-08. Befaring ble utført til fots og
med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 2C. Det ble ikke registrert GPS punkt
underveis, men notert i kart.

3.6.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en bratt fjellside, og alle skredtyper har blitt vurdert i detalj.
Skred i fjellsiden på motsatt side av Tveitevatnet og Grungevatn kan ikke utelukkes, men vi har vurdert at
skredmasser eller skredvind herfra ikke vil ha skadepotensial i kartleggingsområdet, og at årlig
sannsynlighet for sekundæreffekter som flodbølger, er lavere enn 1/5000. Skred i denne fjellsiden er
derfor ikke beskrevet nærmere.

3.6.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er kildeområder for steinsprang i stort sett hele fjellsiden. Skrentene nærmest kartleggingsområdet i
nord, er forholdsvis oppsprukket. Uravsetningene i foten av skrentene tyder på tidligere aktivitet. I
skrenten ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet observerte vi forholdsvis ferske bruddflater
(Vedlegg 2A).
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 2D. Blokker med volum på 1 m3, som vi har anvendt som indikasjon på rekkevidden av 1000-års
hendelsen, vil bare nord i fjellsiden nå inn i kartleggingsområdet med betydelig hyppighet. Blokker på
5 m3 vil kunne nå inn i store deler av kartleggingsområdet. Merk av de viste beregningene ikke er vektet
med sannsynlighet for utfall, men at det er gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene.

3.6.6.2 Snøskred
Store deler av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses. Med skogen som observert på befaring og
fra flyfoto, mener vi allikevel at sannsynligheten for at snøskred skal utløses er lavere enn 1/5000. I denne
fjellsiden er det kritisk at skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at skredfare ikke øker.
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3.6.6.3 Sørpeskred
Bekken som renner ned mot nordenden av kartleggingsområdet har i utgangspunktet potensial for
sørpeskred, men siden bekken er regulert, har vi valgt å utelukke denne skredtypen her. Det forutsetter at
regulanten har kontroll på utslippet av vann i perioder der det er snø i bekkeløpet som eventuelle utslipp
vil følge.

3.6.6.4 Jord- og flomskred
Det er ikke kjente hendelser med løsmasseskred i kartleggingsområdet, men ravinene og enkelte
avsetninger med vifteform vitner om tidligere løsmasseskred i fjellsiden. Vi antar at eventuelle
løsmasseskred vil starte som grunne utglidninger i områder med tynt løsmassedekke og deretter
kanaliseres i eksisterende raviner.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt
2.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 2D. Resultatene viser at løsmasseskred kan nå inn i
kartleggingsområdet, og at denne skredtypen enkelte steder er dimensjonerende for faresonen.

3.6.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 18 og i Vedlegg 2E. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, og med avstand fra foten av fjellsiden (for de ulike faresonene), som vist i Vedlegg
2E.
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Figur 18: Faresoner for skred for område 2 – Straumstøyl.

3.6.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i fjellsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil store deler av fjellsiden gi
utløsningsområder for snøskred. Vi anbefaler å pleie skogen i fjellsiden, slik at den blir tettere. Ifølge kart
fra NIBIO, er allerede skogen i den øvre delen av fjellsiden, ned til rundt 750 moh. avsatt som vernskog.
Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg 2F.
Våre vurderinger forutsetter at bekken fra Straumstøyltjønni er regulert, og at regulanten unngår å slippe
ut store vannmengder ukontrollert. Ved ukontrollert tømning av magasinet, vil det kunne utløses både
flomskred og sørpeskred langs bekken.
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3.6.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der løsmasseskred er dimensjonerende,
og fangvoller eller steinspranggjerder der steinsprang er dimensjonerende. Dersom man vurderer sikring,
bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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3.7 Område 3 – Tveitegrend
Området er omtrent 1 km langt og strekker seg langs E134 fra Rui og Rusviki i nordvest til Viki og Åsnes
i sørøst (Figur 19). Et oversiktsbilde av den vestlige delen av fjellsiden er vist i Figur 20, og flere bilder er
vist i Vedlegg 3A. Det er spredt bebyggelse i området, omtrent 7-9 garder og bolighus.

Figur 19: Kart over område 3 – Tveitegrend i Vinje kommune.
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Nystøylnuten
Kildeområde steinsprang
1959-2006 (ID 2)

Bekk

Rui

Bekk

Brunen
Tveiten nordre
Tveiten sudistog

Figur 20: Foto av den vestlige delen av fjellsiden ovenfor område 3 – Tveitegrend.

3.7.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i dalbunnen som her løper omtrent NV-SØ. Tveitevatn ligger i dalbunnen i
rundt 540 moh., øvre del av kartleggingsområdet ligger rundt 600 moh. Dalsiden er vendt mord sørsørvest, og strekker seg opp mot flere mindre topper på et platå rundt 1100 moh.
Berggrunnen i fjellsiden ovenfor området består av øyegneis (NGU, 2017a). Løsmassedekket er kartlagt
som morenemasser, tynnest ved Viki, sørøst i kartleggingsområdet (NGU, 2017b).
Deler av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet er brattere enn 30°, og flere partier er brattere enn 45°.
De bratte parti er knyttet til mindre fjellskrenter (for eksempel nedenfor Nystøylnuten) og
løsmasseskråninger (som i Mastedalen, ovenfor Rui; Vedlegg 3B). Ovenfor 900 moh. flater terrenget ut
og går jevnt oppover mot et platå mot nord og nordøst.
Nord i kartleggingsområdet er det flere markerte raviner i løsmasseskråningene (Vedlegg 3C). Det er en
antydning til vifteform nedenfor ravinene. Det er flere små skrenter i kartleggingsområdet, og enkelte
større skrenter ovenfor området. De små skrentene har ingen tydelig ur, mens de store skrentene har
uravsetninger.
Det er skog i størsteparten av fjellsiden med unntak av bratte parti med fjell i dagen.
Tre tydelige bekker renner inn i området: 1) ned mot bebyggelsen på Rui, 2) ned mot bebyggelsen ved
Tveiten sudistog, og 3) øst for bebyggelsen ved Viki.
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3.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi er ikke kjent med tidligere utredninger i kartleggingsområdet.
Aktsomhetssonene for snøskred og jord- og flomskred dekker omtrent hele kartleggingsområdet, mens
aktsomhetssonen for steinsprang berører området helt marginalt i nord.

3.7.3 Skredhistorikk
Det er registrert en enkelt skredhendelse i NVE Atlas i kartleggingsområdet (Tabell 10). Vi har ikke fått
informasjon om tidligere hendelser i kartleggingsområdet. Beboere i området nevnte at bekken ved Viki
flere ganger har flommet over E134, siden denne ble oppgradert. Det var noe sedimenttransport i disse
situasjonene, men det ble opplevd som et flomproblem, ikke skred.

Tabell 10: Registrerte skredhendelser i område 3 – Tveitegrend.
Nr Kilde

Skredtype

1

NVE
Atlas

2

Ortofoto

Dato

Beskrivelse

Vår kommentar

Steinsprang 200604-06

Ingen
beskrivelse
gitt.

Steinsprang på angitt plassering virker
usannsynlig. Løsmasseskred virker mer
sannsynlig, men fortsatt lite sannsynlig.

Steinsprang 19592006

Observert i
ortofoto

Minst 4 store blokker har løsnet fra skrenten
nedenfor Nystølnuten en gang mellom flyfoto
tatt i 1959 og 2006. Det er ikke usannsynlig at
blokkene ved Rui gard (Vedlegg 3C) stammer
fra samme kildeområde.

3.7.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert under befaring eller i kartgrunnlag
eller flyfoto.

3.7.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-08-08. Befaring ble utført til fots og
med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 3C. Det ble ikke registrert GPS punkt
underveis, men notert i kart.

3.7.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en forholdsvis bratt fjellside, og alle skredtyper har blitt vurdert i
detalj.
Skred i fjellsiden på motsatt side av Tveitevatnet kan ikke utelukkes, men vi har vurdert at skredmasser
eller skredvind herfra ikke vil ha skadepotensial i kartleggingsområdet, og at årlig sannsynlighet for
sekundæreffekter som flodbølger, er lavere enn 1/5000. Skred i denne fjellsiden er derfor ikke beskrevet
nærmere.

52

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

3.7.6.1 Steinsprang og steinskred
De små skrentene i eller rett utenfor kartleggingsområdet er lite oppsprukket, og årlig sannsynlighet for
utfall er lav. Størst sannsynlighet for utfall er det fra følgende områder:
1) Skrenten nordvest for kartleggingsområdet, som er forholdsvis oppsprukket.
2) Skrenten nedenfor Nystøylnuten (Figur 20). I den østlige delen av fjellsiden henger et delvis
avløst flak med potensial for blokker på flere titalls m3, på størrelse med de som ligger i terrenget
rundt Rui og lenger oppe i skråningen, ved skredhendelse merket ID 2 i Vedlegg 3C. Årlig
sannsynlighet for utfall er ikke spesielt høy, men utfallende blokker vil være store.
3) Skrenten ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet. Utfall fra hovedparten av denne
skrenten vil ikke ha retning mot kartleggingsområdet.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Antatte scenarioer i dette
området er litt annerledes enn standard oppsettet, fordi vi nedenfor Nystøylnuten mener at størrelsen på
blokker i 1000-års scenarioet er betydelig større enn 1 m3. Fra dette kildeområdet har vi derfor lagt mer
vekt på beregnet utløp av blokker på 5 m3 ved vurdering av faresonen 1/1000. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 3D. Merk av de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for utfall, men at det er
gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene. Skjæringene langs E134 er ikke vurdert.

3.7.6.2 Snøskred
Store deler av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses. Med skogen, som observert på befaring
og fra flyfoto, mener vi allikevel at sannsynligheten for at snøskred skal utløses er lavere enn 1/5000. I de
brattere parti av fjellsiden er det viktig at skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at skredfare ikke øker
etter eventuell flatehogst.

3.7.6.3 Sørpeskred
De tre bekkene som renner ned mot kartleggingsområdet (avsnitt 3.7.1 ovenfor) har ikke stort potensial
for sørpeskred: det er ingen større myrområder eller vann i nedslagsfeltene. Dette, sammen med mangel
på historiske sørpeskredhendelser i Vinje generelt, gjør at vi vurderer at årlig sannsynlighet for sørpeskred
inn i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000.

3.7.6.4 Jord- og flomskred
Det er ikke kjente hendelser med løsmasseskred i kartleggingsområdet, men ravinene og enkelte
avsetninger med vifteformer vitner om tidligere løsmasseskred i fjellsiden. Vi antar at eventuelle
løsmasseskred inn i den nordlige delen av kartleggingsområdet vil starte som grunne utglidninger i
områder med tynt løsmassedekke og deretter kanaliseres i eksisterende raviner og bekkeløp. Ved bekken
som kommer ned ved Tveiten sudistog, samt ved bekken øst for Viki, er flomskred langs bekkeløpene en
aktuell problemstilling, men trolig er raskt voksende flommer mer hyppige i de bratte bekkeløpene.
Flomfare er ikke kartlagt i detalj, men i kart med faresoner i Vedlegg 3E er disse bekkene merket med et
symbol for flompotensial.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt
2.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 3D. Resultatene viser at løsmasseskred kan nå inn i
kartleggingsområdet, og vi mener at denne skredtypen enkelte steder er dimensjonerende for faresonen.
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3.7.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 21 og i Vedlegg 3. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, som vist i Vedlegg 3E.

Figur 21: Faresoner for skred for område 3 - Tveitegrend.

3.7.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i de brattere deler av fjellsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil det oppstå
noen reelle utløsningsområder for snøskred, og sannsynligheten for grunne utglidninger og flomskred vil
øke. Ifølge kart fra NIBIO, er allerede skogen i den øvre delen av fjellsiden, ned til rundt 750 moh. avsatt
som vernskog. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg 3F.
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3.7.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der flomskred er dimensjonerende, og
fangvoller eller steinspranggjerder der steinsprang er dimensjonerende. Dersom man vurderer sikring, bør
det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.

55

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

3.8 Område 4 – Edland
Området er omtrent 2 km langt (Figur 22) og inkluderer hovedparten av bebyggelsen i Edland, inklusive
Edland skole. Sørlig avgrensning av området er omtrent E134. I nord er bebyggelsen på oversiden av
Bygdevegen inkludert i området. Et oversiktsbilde av den vestlige delen av fjellsiden er vist i Figur 23 og
Figur 24, og flere bilder er vist i Vedlegg 4A.

Figur 22: Kart over område 4 - Edland i Vinje kommune.
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Storstein Lie
Sagabekken
Uppigard
Tverrås

Figur 23: Oversiktsfoto av den øvre delen av område 4 – Edland i Vinje kommune. Bilde tatt mot
øst.
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Bygdevegen

Brattland

Figur 24: Oversiktsfoto av boligfeltet Brattland. Bilde tatt mot vest.

3.8.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i dalbunnen som her løper omtrent øst-vest. Elva Kjeløa renner i dalbunnen,
omtrent 540 moh. Fra Kjela strekker området seg mot nord, i en sørvendt fjellside, til 670 moh. Grensen
til kartleggingsområdet går i foten av flere mindre topper, blant annet Skålehaugen, Gardsteignuten og
Ørnenuten. Fjellsiden stiger videre mot nord til Skjenarnuten 1042 moh. samt flere andre topper i omtrent
samme høyde.
Berggrunnen i området og i fjellsiden ovenfor området består av gneis, migmatitt, granitt (NGU, 2017a).
Løsmassedekket er kartlagt som morenemasser i den østlige delen av området, bart fjell i vest, og fluviale
avsetninger i dalbunnen (NGU, 2017b).
Følgende bratte parti i og ovenfor kartleggingsområdet er av interesse for skredfarevurderingen:
1) Fjellsiden ovenfor (nord for) Bygdevegen (Figur 23). Denne består av flere skrenter med
forholdsvis oppsprukket fjell, blant annet nedenfor Skålehaugen ovenfor boligene ved Tverrås, og
nedenfor Gardsteignuten og Ørnenuten. Skrentene er typisk brattere enn 45°, enkelte steder
nesten vertikale (se foto i Vedlegg 4A og helningskart i Vedlegg 4B). Mellom fjellskrentene er
terrenget slakere, typisk rundt 30°, og består av tynt løsmassedekke. Det er flere søkk i
løsmassedekket, men ingen dypt nedskjærte raviner. Det er skog i hele fjellsiden, med unntak av
de bratteste deler av skrentene i uravsetningene nedenfor.
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2) Skrenten ovenfor boligfeltet Brattland (Figur 24). Skrenten er nesten vertikal flere steder, og
delvis svært oppsprukket med store, avløste blokker (foto i Vedlegg 4A). Det er satt opp
steinspranggjerde for foten av skrenten.
3) Skrenten nord for Edland skule. Denne er omtrent 50 m høy, og består av flere langsgående
sprekkeflater. Bare vest i skrenten er det en uravsetning.
4) Sørøst i området, ovenfor Støylen, er det en skråning med enkelte skrenter på få meters høyde.
Sagabekken renner inn i kartleggingsområdet fra øst. Bekken har et forholdsvis stort nedslagsfelt, som
strekker seg opp på platået nordøst for kartleggingsområdet. I mai 2013 var det skadeflom i Sagabekken,
og flere steder langs bekken var det nylig utført sikringstiltak. Disse vises ikke i NVE Atlas.

3.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Statens vegvesen Region sør utredet i 2006 mulig sikring for Brattlandsfeltet (ID 7 i Tabell 8). Kravene i
TEK10 var ikke lagt til grunn for vurderingene og årlig sannsynlighet for skred ble ikke vurdert. Området
nedenfor skrenten ble foreslått sikret med et 120 m langt steinspranggjerde.
Sweco utarbeidet i 2015 en skredfarevurdering for en skuterløype langs Sagabekken og videre nord og øst
(ID 8 i Tabell 8). Kravene i TEK10 ble ikke lagt til grunn for vurderingene.
Aktsomhetssonene for snøskred dekker omtrent hele kartleggingsområdet, mens aktsomhetssonene for
jord- og flomskred og aktsomhetssonen for steinsprang berører mindre deler av området.

3.8.3 Skredhistorikk
Det er ikke registrert skredhendelse i NVE Atlas i kartleggingsområdet. På befaring fikk vi informasjon
om flere steinspranghendelser ned mot bebyggelsen på oversiden av Bygdevegen, men disse ble ikke
tidsfestet nøyaktig og kunne ikke plasseres i kart (se WPT 036 i Tabell 11). I 2013 var det flom i
Sagabekken, men basert på beskrivelser og bilder funnet på nett, vil vi beskrive denne situasjonen som en
flom med stor massetransport, ikke en skredhendelse.

3.8.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas, men det står et steinspranggjerde nord for boligfeltet
Brattland (se WPT 027 og 028 i Tabell 11), og det er nylig utført flere tiltak for å flomsikre Sagabekken.

3.8.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0808. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 4C.
Utvalgte GPS punkt registrert i felt er vist i Tabell 11 og i Vedlegg 4C.
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Tabell 11: Utvalg av registrerte GPS punkter under befaring i område 4 – Edland. For plassering
av punkter, se Vedlegg 4C.
WPT
022
023
024
025

Notat
Blokk.
Blokk/lite parti med ur.
Blokk mot furutre.
Mange steinsprangblokker. Ur like over. Generelt et lite flatt og myret område mellom
blokkene og bebyggelsen. Ikke entydig at alle blokker skyldes steinsprang.
027
Start fanggjerde. Det er 4.5 m høyt og heller 65 grader. Ser en blokk som er stoppet av
fanggjerde.
028
Slutt fanggjerde. Generelt er dette partiet av skrenten mer oppsprukket enn delen mellom
WPT 022 og WPT 025.
A
Gikk langsmed skrenten over Edland skole. Den er begrenset av en stor langsgående
sprekkeflate. Ingen blokker på nedsiden av denne.
029
Blokk.
030/031 Stor blokk, 10-15m3 og ur. Ligger ca. 5 meter på oppsiden av Storegutveien over
barnehagen.
032
Svak nedsenkning i morene.
033
Bolighus SV for Storstein. Også et mindre søkk like øst for Storstein. Foto av dette fra veien
opp mot bolighuset. Eieren av bolighus informerte om at de ofte var plaget av vann som
kom gjennom uren i det vestligste søkket. Har gravd ut veien opp mot huset ved flere
anledninger. Mindre aktivitet i det andre søkket. Stor flom i området i mai 2013. Se
https://www.ta.no/nyheter/avskaret-av-flomvann/s/1-111-6663488
034
Steinsprangur når ned til Bygdeveien.
035
Bekk/søkk.
036
Tunet ved bolig. Eier opplyser at de ikke har hatt steinspranghendelser mot boligen. Det er
steinsprangur bak huset. Eier opplyser videre at nabohuset (WP37) har hatt steinsprang ned
mot huset.
037
Bak huset er det store 1-2 m3 steinsprangblokker. Ser ingen ferske. Det er et ganske flatt
område før skrenten, men ser en del avløste blokker helt øverst i skrenten. Nederst i hagen er
det en stor, 8-10 m3 blokk.
038
Åsheim. Bilde av skrent nord for hus, og av jordet der inntegnet søkk ender. Ser greit ut
begge steder.

3.8.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor flere forholdsvis bratte fjellsider, og alle skredtyper har blitt vurdert
i detalj.

3.8.6.1 Steinsprang og steinskred
De store skrentene i eller rett utenfor kartleggingsområdet er forholdsvis oppsprukket, og årlig
sannsynlighet for utfall er forholdsvis høy. For bebyggelsen er det spesielt områdene nedenfor skrentene
ved Bygdevegen som er utsatt.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 4D. Merk at de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for utfall, men at det er gjort
skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene. Skjæringene langs E134 er ikke vurdert.
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3.8.6.2 Snøskred
Store deler av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses. Med skogen, som observert på befaring
og fra flyfoto, mener vi allikevel at sannsynligheten for at snøskred skal utløses er lavere enn 1/5000. I de
brattere parti av fjellsiden er det viktig at skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at skredfare ikke øker
etter eventuell flatehogst.

3.8.6.3 Sørpeskred
Sagabekken har potensial for sørpeskred, men det er langt og relativt slakt fra mulige utløsningsområder
rundt 900 moh., ned til kartleggingsområdet. Vi forventer derfor at eventuelle sørpeskred vil ha bevegelse
som en raskt voksende flom. Vi har ikke kartlagt faresoner for flom, men anbefaler at det utføres en
detaljert flomvurdering for området langs Sagabekken.

3.8.6.4 Jord- og flomskred
Det er ikke kjente hendelser med løsmasseskred i kartleggingsområdet, og mangel på tydelige raviner,
gjør at vi vurderer sannsynlighet for grunne jordskred som lav.
Ved Sagabekken er flomskred langs bekkeløpene en aktuell problemstilling, men trolig er raskt voksende
flommer mer hyppige i bekkeløpet. Dette spesielt på grunn av at sørpeskred, som avsetter masser ovenfor
kartleggingsområdet kan føre til flom ned gjennom kartleggingsområdet. Flomfare er ikke kartlagt i
detalj, men i kart med faresoner i Vedlegg 3E, er Sagabekken merket med et symbol for flompotensial.
Det er ikke foretatt modellering av utløpslengde for flomskred eller jordskred i området.

3.8.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 25 og i Vedlegg 4E. Dimensjonerende skredtype er
steinsprang. Flomhendelser er trolig hyppige langs Sagabekken, men dette er ikke utredet i detalj.
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Figur 25: Faresoner for skred for område 4 – Edland.

3.8.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i de brattere deler av fjellsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil det komme
noen mulige utløsningsområder for snøskred, og sannsynligheten for grunne utglidninger og flomskred vil
øke. Ifølge kart fra NIBIO, er allerede skogen i den øvre delen av fjellsiden, ned til rundt 750 moh. avsatt
som vernskog. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg 4F.

3.8.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dimensjonerende skredtype er steinsprang. Skrentene er forholdsvis oppsprukket, og trolig vil
steinspranggjerder, som ovenfor Brattlandsfeltet, være beste sikringsløsning.
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3.9 Område 5 – Arabygdi
Området er omtrent 1,5 km langt fra Nipalie i nordvest til Flatastøyl i sørøst, og ligger i nordenden av
Totak (Figur 26). Oversiktsbilder er vist i Figur 27 og Figur 28, og flere bilder er vist i Vedlegg 5A. Det
er spredt bebyggelse i området, mest konsentrert i boligfeltet ved Farastadhaugen.

Figur 26: Kart over område 5 – Arabygdi i Vinje kommune.
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Nipanuten

Nipabekken

Vei til
tipp/skytebane

Nipalie

Figur 27: Foto av den vestlige delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet 5 – Arabygdi.
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Totak

Flatastøyl

Boligfelt
Farastadbekken
Tipp og skytebane

Figur 28: Foto over den østlige delen av fjellsiden. Bilde tatt mot sørøst.

3.9.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger ned til nordenden av Totak, omtrent 687 moh. Hovedparten av
kartleggingsområdet ligger på flata ned mot Totak, men et mindre boligfelt er lokalisert på en ryggform
omtrent midt i området.
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m, basert på LiDAR data.
Denne strekker seg opp i dalsiden til omtrent 1100 moh. Over dette er den beste tilgjengelige
terrengmodellen med horisontal oppløsning på 10 m. Terrenghelning beregnet fra den LiDAR-baserte
terrengmodellen er vist i Vedlegg 5B.
Mot nord stiger terrenget opp mot Nipanuten, nederst først med terrenghelning på 30-40°, deretter nesten
vertikalt opp mot Nipanuten (Figur 27). Fjellsiden nordøst for midten av kartleggingsområdet er slakere
enn nedenfor Nipanuten, men det er fortsatt betydelige deler av fjellsiden som er brattere enn 30°. Det er
flere små skrenten i fjellsiden. Ovenfor omtrent 1160 moh. blir terrenget slakere, og fortsetter mot nord
og nordøst på et platå uten markerte topper.
Midt i fjellsiden er det et markert søkk, Farastadjuvet, der Farstadbekken renner inn i
kartleggingsområdet. Bekken er lagt i rør over tippen, som ligger midt i søkket. Deretter svinger bekken
rundt boligfeltet på Farstadhaugen og videre ned gjennom gardene ved Farastad og Arheim.
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Farestadbekken renner hovedsakelig i lett eroderbare løsmasser. Øst for Nipanuten renner Nipabekken fra
det slakere terrenget over tregrensa, ut i den brattere fjellsiden, og videre inn i kartleggingsområdet. I øvre
deler av fjellsiden renner bekken på fjell, men i den nedre, slakere delen av fjellsiden renner den i
løsmasser. Nipabekken renner inn i et bekkeinntak rundt 1025 moh. Begge bekkene har nedslagsfelt av
betydelig størrelse, og som strekker seg forholdsvis langt inn og opp på fjellet nord og nordøst for
kartleggingsområdet.
Berggrunnen i fjellsiden ovenfor området består av gneis og gabbro (NGU, 2017a). Løsmassedekket er
kartlagt som morenemasser i dalbunnen og i hovedparten av fjellsiden, mens Nipanuten er kartlagt som
bart fjell, og fjellskredet som skredmateriale (NGU, 2017b).
Det er flere tydelige raviner i løsmassedekket i fjellsiden ovenfor området og enkelte relativt ferske
skredhendelser (Vedlegg 5C). Det er skog i fjellsiden opptil 1050-1100 moh., men fra 970 moh. er skogen
glissen og består av små og få stammer.

3.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Sørøst for kartleggingsområdet har NGI utført to skredfarevurderinger:
-

På Sudbø, Gnr/Bnr 126/5, ID 1 i Tabell 8 og Vedlegg 5C. Det er ikke tegnet faresoner for skred,
men «Sannsynligheten for skred mindre enn 1/1000 pr år nedenfor kote 710 og i en avstand på ca
30 m til bekken i Gunnarstøylgjuvet, og ca 30-40 m sørøst for grenseskillet mot Flatastøyl…».

-

Omtrent 50 øst for Sudbø ble det utført en vurdering i 1998 for boligene på Sandland, etter en
skredhendelse (ID 10 i Tabell 8 og Vedlegg 5C). Det er ikke tegnet faresoner, men følgende er
konklusjonen: «Dersom man legger sikkerhetskravene for skred i plan- og bygningsloven til
grunn, kan det være tvilsomt om bebyggelsen oppfyller disse. Her er kravet at skred i
gjennomsnitt ikke skal forekomme oftere enn en gang pr 1000 år i gjennomsnitt…».

Aktsomhetssonene for snøskred og jord- og flomskred dekker omtrent hele kartleggingsområdet, mens
aktsomhetskartene for steinsprang dekker den nordlige delen av området, nedenfor Nipanuten.

3.9.3 Skredhistorikk
Registrerte skredhendelser på NVE Atlas samt andre kilder er vist i Tabell 12 og i Vedlegg 5C.
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Tabell 12: Registrerte skredhendelser i område 5 – Arabygdi.
Nr Kilde
1
NVE
Atlas

Skredtype
Snøskred

Dato
199301-13

2

NVE
Atlas

Snøskred

Ca.
1865

3

NGI
rapport
984141-1
Lokal

Løsmasseskred 199810-28

Beskrivelse
«Vinje. Arabygdi. Ca. kl 1500 den 13. januar 1993 gjekk
eit snøskred i Arabygdi, og eit 40 m breitt skred råka huset
til Anne Helen Reinsviki. Huset vart totalt knust, 40
menneske var med på gravinga og dei fann henne i live,
men sterkt skadd. To andre bustadhus vart også skadde av
skredet. Heile Arabygdi var avsperra, vegen langs Totak
til Vå vart stengd for ferdsel pga. skred og skredfare. Det
hadde kome store nedbørsmengder forut. Kartreferansen er
omtrentleg.» Vi har ikke fått nærmere informasjon om
hvor dette skredet var.
Vinje. Farastad, ved Kjelingtveit. Ein mann frå Vå-bygda
kom frå Farastad, Våbygda ligg vestafor, og vart teken av
eit snøskred i fjellet ca. år 1865, og omkom. Uklart kvar i
fjella der omkring dette hende. Kyrkje/klokkarbøkene i
denne perioden førte ikkje alltid inn dødsårsak.
Løsmasseskred trolig utløst av steinsprang. Stoppet
ovenfor bebyggelse.

Løsmasseskred Ca
2015?

Løsmasseskred gikk i bakveggen på en bygning på
skytebanen.

4

3.9.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas. På flyfoto og dronebilder er det observert to mindre
terskler ovenfor den vestligste bygningen på skytebanen. Vi oppfatter disse som erosjonssikring. På
tippen i Farastadjuvet er bekken ført i rør over tippen. Vi fikk informasjon på befaringen om at dette ble
gjort etter en flomhendelse i 1972, der bekken eroderte i tippen, og førte løsmasser videre nedover i
bekkeløpet.

3.9.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0808. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 5C.

3.9.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en bratt fjellside, og det er skredhistorikk med snøskred,
løsmasseskred og steinsprang (som utløste løsmasseskred).
Skred i fjellsiden på motsatt side av Totak kan ikke utelukkes, men vi har vurdert at skredmasser eller
skredvind herfra ikke vil ha skadepotensial i kartleggingsområdet, og at årlig sannsynlighet for
sekundæreffekter som flodbølger, er lavere enn 1/5000. Skred i denne fjellsiden er derfor ikke beskrevet
nærmere.

3.9.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er kildeområder for steinsprang i stort sett hele fjellsiden, men det er primært steinsprang fra
Nipanuten, som er relevant for kartleggingsområdet. De små skrentene ligger for langt fra

67

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

kartleggingsområdet til å gi et signifikant bidrag til den totale sannsynlighet for skred. Det er også diffuse
utløsningsområder i stort sett hele fjellsiden, der remobilisering av blokker i overflaten av løsmassedekket
kan føre til steinsprang. Også disse områdene ligger forholdsvis langt fra kartleggingsområdet, og vil ikke
gi et signifikant bidrag til den totale sannsynlighet for skred.
Et større sprekkesett, omtrent vertikalt med strøk nordvest-sørøst, har muligens avløst et større parti av
skrenten (se bilde i Vedlegg 5A). Utfallsvolum her er stort, og må defineres som et steinskred eller et
fjellskred. Vi har ikke vurdert årlig sannsynlighet for utfall i detalj, men grovt vurdert er den mindre enn
1/5000. Steinskred er derfor ikke medvirkende til å påvirke faresonene i betydelig grad.
Uravsetningene i foten av skrenten opp mot Nipanuten tyder på tidligere aktivitet, men vi observerte
ingen ferske utfall i foten av skrenten eller i selve fjellsiden. Vi antar derfor at sannsynligheten for utfall
er forholdsvis lav. Det er utført beregninger av mulig utløpslengde for steinsprang som beskrevet i avsnitt
2.6.1. Utvalgte resultater er vist i Vedlegg 5D. Blokker med volum på 1 m3, som vi har anvendt som
indikasjon på rekkevidden av 1000-års hendelsen, vil bare marginalt nå inn i den nordlige delen av
kartleggingsområdet. Blokker på 5 m3 vil kunne krysse Arabygdvegen nedenfor Nipanuten.

3.9.6.2 Snøskred
Store deler av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses. Med skogen, som observert på befaring
og fra flyfoto, mener vi allikevel at svært mange av de potensielle utløsningsområdene ikke er relevante,
og at det bare er reelle utløsningsområder for snøskred i enkelte forsenkninger øverst i fjellsiden ovenfor
skoggrensa (Vedlegg 5C). I denne fjellsiden er det kritisk at skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at
skredfare ikke øker.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.2. Vi
har vurdert at skogen har stor betydning for utløsningssannsynlighet for snøskred, men fordi den er
glissen og består av forholdsvis små trær, mener vi at skogen er lite effektiv til å stoppe snøskred i
bevegelse. Skogen er derfor ikke lagt inn i beregningene. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg
5D.
Flere utløsningsområder for snøskred ligger ovenfor øvre grense av den LiDAR-baserte terrengmodellen.
Beregningene er derfor gjort på den nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på 10 m.
Snøskred har potensial til å nå frem til den nordvestlige og til den sørøstlige delen av kartleggingsområdet
ved scenarioene 1/1000 og 1/5000. Her vil snøskred utgjøre en betydelig del av den totale skredfare, og
vil enkelte steder være dimensjonerende for ytterkanten av faresonene. Merk at snøskred som utløses
langs Nipabekken ikke vil følge denne hele veien, men fortsette omtrent mot sør, der Nipabekken svinger
mot sørvest.

3.9.6.3 Sørpeskred
Langsetter de to største bekkene ned mot kartleggingsområdet, Nipabekken og farastadbekken, er det
potensial for sørpeskred. I nedslagsfeltene til begge bekkene er det myrområder og mindre vann, som kan
være utløsningsområder for sørpeskred. Begge bekker er regulert, men vi mener ingen av bekkeinntakene
vil kunne gjøre en forskjell i situasjoner med sørpeskred. Begge bekkene er bratte, og det er mulighet for
medrivning av løsmasser. Potensialet for medrivning og erosjon er størst langsetter Farastadbekken, men
gjelder også nedre del av Nipabekken. Når eventuelle sørpeskred kommer inn i kartleggingsområdet, vil
de ha en bevegelse og inneholde løsmasser slik at de vil bevege seg som flomskred. Beregninger av
skredutbredelse er beskrevet i avsnittet om jord- og flomskred nedenfor.
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3.9.6.4 Jord- og flomskred
Ravinene i løsmassedekket, vifteformer samt skredhendelsen fra 1998 viser at det er potensial for
løsmasseskred i området. Flomskred kan forekomme langs Nipabekken og Farastadbekken ved at
sediment mobiliseres og eroderes i situasjoner med stor vannføring. Utglidninger av løsmassedekket kan,
som i 1998-hendelsen, utløses ved at steinsprang treffer et tynt løsmassedekke med stort vanninnhold.
Dette kan forekomme i størsteparten av fjellsiden fra løsmasseskråningen nedenfor Nipanuten i nord, til
fjellsiden ved skredhendelsen i 1998. Omtrent midt i området ligger en løsmasseskråning, som er 30-40°
bratt. Morenemasser som står så bratt har lav sikkerhetsfaktor med høyt vanninnhold. Vi har derfor valgt
å legge en faresone ≥1/5000 over denne skråningen.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt
2.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 5D. Resultatene viser at løsmasseskred kan nå langt
inn i kartleggingsområdet, og at denne skredtypen sørøst og nordvest i kartleggingsområdet er
dimensjonerende for faresonen. Ovenfor og ned gjennom boligfeltet på Farestadhaugen er det gamle
flomløp, som eventuelle flomskred kan følge. Det er i den situasjon viktig å poengtere at beregningene av
flomskredbevegelse utelukkende tar høyde for dagens topografi, og ikke endringer av topografien, som
kan oppstå under en skredhendelse. En ledevoll ovenfor boligfeltet kan sikre at flomskred ikke vil komme
inn i boligfeltet.

3.9.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 29 og i Vedlegg 5E. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, og med avstand fra foten av fjellsiden, som vist i Vedlegg 5E.
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Figur 29: Faresoner for skred for område 5 – Arabygdi.

3.9.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i fjellsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil store deler av fjellsiden gi
utløsningsområder for snøskred, og sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred vil øke. Vi anbefaler
derfor å pleie skogen i fjellsiden, slik at den raskest mulig blir tettere. Ifølge kart fra NIBIO, er allerede
skogen i den øvre delen av fjellsiden, ned til rundt 750 moh. avsatt som vernskog. Våre vurderinger av
skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg 5F.

3.9.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
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man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der snøskred og løsmasseskred er
dimensjonerende, og fangvoller eller steinspranggjerder der steinsprang er dimensjonerende. Dersom man
vurderer sikring, bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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3.10 Område 6 – Vå
Området er omtrent 1,5 km langt langs Totak og strekker seg 1 km innover i Vådalen (Figur 30).
Oversiktsbilder er vist i Figur 31 og Figur 32, og flere bilder er vist i Vedlegg 6A. Det er spredt
bebyggelse i området.

Figur 30: Kart over område 6 – Vå i Vinje kommune.
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Nose

Våli

Solvik

Figur 31: Oversiktfoto av den nordvestlige delen av område 6 – Vå i Vinje kommune. Foto tatt
mot nord.
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Utløsningsområde 1, 1982

Solheim
Åjuvet
Vååi

Garåk

Figur 32: Oversiktsfoto med fjellsiden ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet.
Skredhendelsen i 1982 som knuste en bygning på Garåk er tegnet inn. Foto tatt mot øst.

3.10.1

Topografi og grunnforhold

Kartleggingsområdet ligger ned til nordenden av Totak, omtrent 687 moh. Den vestlige delen av området,
mellom Solvik i nord og Trædet i sør, ligger på flata ned mot Totak. Kartleggingsområdet fortsetter mot
øst, innover i Vådalen, på sørsiden Vååi.
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m, basert på LiDAR data.
Terrengmodellen strekker seg opp i dalsiden til omtrent 1400 moh. Terrenghelning beregnet fra den
LiDAR-baserte terrengmodellen er vist i Vedlegg 6B.
Ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet, nord for Solvik, er fjellsiden skålformet og vendt
mot sør-sørvest. Toppen av dalsiden ligger i 1214 moh., på en ikke-navngitt topp. Terrenghelningen øker
jevnt oppover i fjellsiden, men er stort sett over 30°. Øverst i fjellsiden er det sva med terrenghelning på
over 45°. Fra den ikke-navngitte toppen, løper en rygg nedover mot sørøst, og dalsiden ned mot Totak blir
stadig lavere og slakere. I dalsiden fra ryggen ned mot kartleggingsområdet er det flere raviner (Vedlegg
6C).
Vååi skiller den østlige og den vestlige delen av kartleggingsområdet. Den østlige delen av
kartleggingsområdet ligger i foten av en vestvendt fjellside, som stiger opp mot Husnuten 1605 moh.
Fjellsiden er slak i kartleggingsområdet, men helningen øker til over 30° ikke langt fra områdegrensa.
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Ovenfor 1350 moh. avtar terrenghelningen noe, men det er fortsatt mindre parti som er brattere enn 30°.
Fjellsiden er gjennomskåret av flere store gjel, hvorav tre har bekker som renner ned i eller rett utenfor
kartleggingsområdet: Kvanndråvoddjuvet i nord, Mossbekkjuvet i midten, og
Totaknosdalen/Gryta/Skredubekken i sør. Det er større bekker i alle disse dalene. I den nedre delen av
fjellsiden er det flere markerte raviner (Vedlegg 6C).
Berggrunnen i fjellsiden ovenfor området består av gneis og granitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket er
kartlagt som fluviale avsetninger ved utløpet av Vååi på flata ovenfor Totak. Fjellsidene er kartlagt som
morenemasser med avtakene tykkelse oppover, og bart fjell på toppene (NGU, 2017b).
Det er flere tydelige raviner i løsmassedekket i fjellsiden ovenfor området og enkelte relativt ferske
skredhendelser (Vedlegg 6C). Det er skog i fjellsiden opptil 1100 moh., men fra 950 moh. er skogen
glissen og består av små og få stammer.

3.10.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Etter skredhendelsen i 1982, der en person omkom, utførte NGI flere vurderinger, først knyttet til den
akutte situasjonen, og deretter til design av sikringstiltak. Disse vurderinger er oppsummert i Tabell 8 og
kartfestet i Vedlegg 6C. Ingen av rapportene vi har fått tilgang til tallfester skredfare i forhold til kravene
til sikkerhet i TEK17 eller tilsvarende. Det er etterfølgende etablert en ledevoll for snøskred ovenfor
garden Garåk.
Aktsomhetssonene for snøskred og jord- og flomskred dekker omtrent hele kartleggingsområdet, mens
aktsomhetskartene for steinsprang dekker den nordlige og den sørlige delen av området.

3.10.3

Skredhistorikk

Registrerte skredhendelser på NVE Atlas samt andre kilder er vist og kommentert i Tabell 13 og i
kartfestet i Vedlegg 6C.
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Tabell 13: Registrerte skredhendelser i område 6 – Vå.
Nr Kilde

Skredtype

Dato

Beskrivelse

198203-20

«Vinje. Vå (Vaa) på nordsida av Totak. Eit snøskred
tok kl. 0500 om morgen til 20. mars 1982 eit
bustadhus, og her omkom ei kvinne medan ein 10-åring
i huset kom frå det i live, etter ein og ein halv time
under snøen. Kvinna vart funnen død etter 2 timar.
Skredet var 30-40 meter breitt som gjekk særs langt, og
tok også ei hytte og eit uthus. Det var ein uvanleg
skredplass.» Merk at dato og plassering vist i NVE
Atlas ikke stemmer med detaljene gitt i NGI rapporten.
I Vedlegg 6C er plasseringen justert og viser bygningen
som ble knust.

1

NVE Atlas,
NGI rapport
824191/82421-1

Snøskred

2

NVE Atlas

Løsmasseskred Ca.
1657

«Årstalet 1657 er ca. Vinje. Vå. Loftsgarden. Det blir
sagt i matrikkelen om denne garden at han låg under eit
høgt fjell "som Aarligen giør dend Schade". Her er ofte
kome skred og steinsprang. Om lag på denne tida 1657
gjekk stort eit stein- eller jordskred som tok skog og
mykje åkerjord. Kartreferanse ca.»

3

NVE Atlas

Løsmasseskred Ca.
170206-20

«Vinje. Nordgard i Vå. Ein Torstein Lidvordsson på
garden Vå lyste på tinget dette året at eit stort jordskred
var gått om lag 14 dagar før jonsok, og dette fløymde
over åker og eng på Nordgards-eigedommen, rett nord
for husa. Mykje jordskade, men det synest ikkje vere
husskade eller tap av dyr.»

4

NVE Atlas

Snøskred

200603-01

Snøskred uten mer informasjon.

5

Flyfoto

Snøskred

20072010

Flyfoto fra 2010 viser skader i skogen, som ikke er der
på flyfoto fra 2007. Kan være samme utløsningsområde
som ved skadeskredet i 1982.

3.10.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas. På befaring er vollen ovenfor Garåk inspisert til fots,
og tegnet inn i Vedlegg 6C.

3.10.5

Befaring og observasjoner

Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0808. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 6C.
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3.10.6

Skredfarevurdering

Kartleggingsområdet ligger nedenfor bratte fjellsider og det er skredhistorikk med snøskred,
løsmasseskred og steinsprang.
Skred i fjellsiden på motsatt side av Totak kan ikke utelukkes, men vi har vurdert at skredmasser eller
skredvind herfra ikke vil ha skadepotensial i kartleggingsområdet, og at årlig sannsynlighet for
sekundæreffekter som flodbølger, er lavere enn 1/5000. Skred i denne fjellsiden er derfor ikke beskrevet
nærmere.

3.10.6.1

Steinsprang og steinskred

Det er kildeområder for steinsprang i store deler av fjellsiden, både fra lokale skrenter og fra mer diffuse
kilder, der remobilisering av blokker i overflaten av bratt løsmassedekke er en mulighet. Årlig
sannsynlighet for steinsprang inn i kartleggingsområdet er allikevel forholdsvis lav, og betydelig lavere
enn sannsynlighet for snøskred og løsmasseskred. Vi har derfor ikke utført beregninger med Rockyfor3d.

3.10.6.2

Snøskred

Store deler av fjellsidene er bratte nok til at snøskred kan utløses. Med skogen som observert på befaring
og fra flyfoto, mener vi allikevel at mange av de potensielle utløsningsområdene ikke er relevante, og at
det bare er reelle utløsningsområder for snøskred i enkelte forsenkninger øverst i fjellsidene ovenfor
skoggrensa (Vedlegg 6C). I fjellsidene ovenfor området er det kritisk at skogen underlegges skjøtsel, for å
sikre at skredfare ikke øker.
Skredhendelsen fra 1982 er etterregnet med RAMMS. Fra de tilgjengelige rapportene har vi funnet
informasjon om utbredelse av skredet som traff et hus, og et mindre skred som ikke gjorde skade
(Vedlegg 6C). Vi har ikke funnet informasjon om bruddhøyde, og har estimert denne ut fra tilgjengelige
værdata. Merk at terrengmodellen inkluderer vollen som er bygd etter hendelsen i 1982. Det kan derfor
ikke forventes at modellert skredbevegelse følger akkurat samme løp som i 1982. Med inngangsverdier i
modellen, svarende til små, hyppige skred (100-års hendelser), stemmer beregnet skredutbredelse relativt
bra med observasjonene (Figur 33).
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Figur 33: Etterregning av skredhendelsen i 1982 med RAMMS.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.2. Vi
har vurdert at skogen har stor betydning for utløsningssannsynlighet for snøskred, men fordi den er
glissen og består av forholdsvis små trær, mener vi at skogen er lite effektiv til å stoppe snøskred i
bevegelse. Skogen er derfor ikke lagt inn i beregningene. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg
6D.
Snøskred ved scenarioene 1/1000 og 1/5000 har potensial til å nå frem til bygningene ved Solvik nord i
kartleggingsområdet, og i sør, ved Garåk, der skredmassene nå vil følge et løp litt lenger sør enn
skredhendelsen i 1982.

3.10.6.3

Sørpeskred

Langsetter bekkene som løper i gjelene ned mot kartleggingsområdet, Kvanndråvoddjuvet,
Mossbekkjuvet og Skredubekken, samt i elva Vååi, er det potensial for sørpeskred. Nedslagsfeltene til
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bekkene er forholdsvis bratte, men også med myrområder og mindre vann, som kan være
utløsningsområder for sørpeskred. Snøskred som går i gjelene kan også hindre fri vannstrømning, og ved
eventuelle dambrudd kan det utløses sørpeskred. Når eventuelle sørpeskred kommer inn i
kartleggingsområdet, vil de ha en bevegelse som minner om flomskred. Beregninger av skredutbredelse
er beskrevet i avsnittet om jord- og flomskred nedenfor.

3.10.6.4

Jord- og flomskred

Ravinene i løsmassedekket, vifteformer samt registrerte skredhendelser, viser at det er potensial for
løsmasseskred i området. Flomskred kan forekomme langs Kvanndråvoddjuvet, Mossbekkjuvet og
Skredubekken ved at sediment mobiliseres og eroderes i situasjoner med stor vannføring.
Utglidninger av løsmassedekket kan utløses ved at steinsprang treffer et tynt løsmassedekke med stort
vanninnhold, men steinsprang er ikke nødvendig for utløsning. Jordskred kan forekomme i størsteparten
av fjellsidene.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av løsmasseskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt
2.6.3. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 6D. Resultatene viser at løsmasseskred kan nå langt
inn i kartleggingsområdet, og vi mener at denne skredtypen midt i kartleggingsområdet er
dimensjonerende for faresonen.

3.10.6.5

Flom som sekundæreffekt

Ved utløpet av Vååi er det ikke skredfare, men flom som en sekundæreffekt av skred som tetter igjen
elveløpet oppstrøms, kan ikke utelukkes. Det er derfor tegnet en grov faresone for skred med årlig
sannsynlighet ≥1/5000 på flomvifta ved utløpet av Vååi i Totak. Presisjonen av denne faresonen er lav, og
det bør utføres en mer detaljert flomvurdering i området.

3.10.6.6

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Figur 34 og i Vedlegg 5E. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, som vist i Vedlegg 5E.
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Figur 34: Faresoner for skred for område 6 – Vå.

3.10.6.7

Forutsetninger for faresonene

Skogen i fjellsidene er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil store deler av fjellsidene gi
reelle utløsningsområder for snøskred, og sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred vil øke. Vi
anbefaler derfor å pleie skogen i fjellsiden, slik at den raskest mulig blir tettere. Ifølge kart fra NIBIO, er
allerede skogen avsatt som vernskog. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i
Vedlegg 6F.

3.10.6.8

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
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man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der snøskred og løsmasseskred er
dimensjonerende. Ved Garåk mener vi at eksisterende voll sikrer bebyggelsen i noen grad, men at
effekten mot 1000-års hendelser er begrenset.
Dersom man vurderer sikring, bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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3.11 Områdene 7 – Killingtveit, 8 – Dalen og 9 – Aksvik
De tre områdene ligger i kort av stad fra hverandre, over en strekning på totalt 1,5 km langs Fv 362
Totakvegen og nedenfor Kallåsnuten og Aksviknuten (Figur 35). Oversiktsbilder er vist i figurene
nedenfor, og flere bilder er vist i Vedlegg 7A. Det er spredt bebyggelse i områdene.

Figur 35: Kart over områdene 7 – Killingtveit, 8 – Dalen og 9 – Aksvik i Vinje kommune.
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Kallåsnuten
Hyttefjellet

Juvsbekken

Killingtveit

Killingtveit Søndre

Figur 36: Oversiktfoto av område 7 - Killingtveit i Vinje kommune, samt fjellsiden ovenfor. Foto
tatt mot vest.
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Juvsbekken

Killingtveit

Dalen

Figur 37: Oversiktfoto av område 8 – Dalen i Vinje kommune, samt fjellsiden ovenfor. Foto tatt
mot nordvest.
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Kallåsnuten

Bekk

Aksvik
Nordgarden

Figur 38: Oversiktfoto av område 9 – Aksvik i Vinje kommune, samt fjellsiden ovenfor. Foto tatt
mot nord.

3.11.1

Topografi og grunnforhold

De tre kartleggingsområdene ligger langs Totak, 687 moh. Killingtveit ligger på et nes som stikker ut i
Totak, mens Dalen og Aksvik ligger i små viker. Fjellsiden ovenfor områdene strekker seg opp mot
Kallåsnuten 1175 moh., og videre mot Aksviknuten 1356 moh. Fjellsiden er knudrete og består av
fremspringende fjellknauser adskilt av flere søkk/gjel.
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m, basert på LiDAR data.
Terrengmodellen strekker seg opp i dalsiden til omtrent 1050 moh. Ovenfor dette har vi brukt den
nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på 10 m. Terrenghelning beregnet fra den LiDARbaserte terrengmodellen er vist i Vedlegg 7B.
Løsmassedekket er av NGU kartlagt som morenemasser nederst i fjellsidene og bart fjell på toppene og
på fjellryggen som løper ut i Totak øst for Dalen (NGU, 2017b). Ved utløpet av Juvsbekken ved
Killingtveit mener vi det er betydelige skredavsetninger, og at en stor del av jordene ligger på en skred/flomvifte. Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt som gneis, amfibolitt og granitt (NGU, 2017a).
Størsteparten av fjellsiden er brattere enn 30°, og det er mange fjellknauser som er brattere enn 45°. I
kartleggingsområdene Killingtveit og Aksvik består terrenget hovedsakelig av slake jorder for foten av
fjellsidene, mens skrentene ved Dalen ligger inne i kartleggingsområde 8.
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Avrenningen gjennom område 7 – Killingtveit skjer hovedsakelig gjennom Juvsbekken. I område 8 –
Dalen ble det ikke observert bekker av betydning. I område 9 – Aksvik skjer hovedparten av avrenningen
gjennom bekken som kommer ned gjennom søkket øst for Kallåsnuten, men det var flere mindre bekker
ned gjennom jordene i området.
Det er skog i fjellsiden opptil 1000 moh., men på grunn av tynt eller fraværende løsmassedekke er det
store områder i fjellsiden som er uten skog.

3.11.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i de tre områdene.
Aktsomhetssonene for snøskred dekker alle kartleggingsområdene fullstendig. Aktsomhetskartene for
steinsprang og for jord- og flomskred dekker det meste av områdene 7 og 9.

3.11.3

Skredhistorikk

Registrerte skredhendelser på NVE Atlas samt andre kilder er vist og kommentert i Tabell 14 og i
kartfestet i Vedlegg 7C.

Tabell 14: Registrerte skredhendelser i områdene 7 – Killingtveit, 8 – Dalen og 9 – Aksvik.
Nr Kilde

Skredtype Dato

Beskrivelse

1

NVE
Atlas

Snøskred

183401-18

«Vinje. På Rauland, på Kjelingtveit (Kjellingtveit) kom eit
stort snøskred den 18. januar 1834. Forut hadde gått ”et Uveirs
hele Characteer, og foraarsagde rundt om i Fjeldbygderne
Sneskred, der i Antal og Voldsomhet overgaae hvad selv
Sagnet veed at fortelle”, står i Skiensbladet. Det gjekk
snøskred mange stader, men verst var Kjelingveit-skrida som
tok alle husa så nær som stall og ei stove. Ved midnatt kom
skredet med eit sterkt vindgufs, husfolket ville springe ut, og
møtte ei av døtrene som kom frå fjøset der alle fire jentene låg
om vinteren. Fjøset vart teke, men tre jenter kravla ut av
snømassen i live. Ei jente, Vesle-Johane (Johane
Halvorsdotter) låg likevel att og var knust, døde same natta,
(men ho levde ”halvdød” til 25. januar, ifølge kyrkjeboka)
knapt 20 år gammal: ”død af Sneefald”. 30 mann kom til om
morgonen for å grave fram buskapen. 12 kyr og 30 sauer vart
drepne.»

2

NVE
Atlas

Snøskred

Ca.
1650,
1805

«Årstalet 1650 er ca. Vinje. Aksvik og Kjelingtveit, ligg ved
Totakstranda, nokså nær kvarandre. Den gamle busetnaden på
Aksvik låg på Nordgarden under Kaldåsnuten, men eit
snøskred tok denne garden med alle husa, også halvparten av
jorda vart øydelagt. Uklart om der var omkomne, men det er
svært truleg. Tal på døde er stipulert til 2. Også tap av dyr må
ein rekn med. Etter dette vart husa flytta noko mot sør, der dei
står i dag. Her gjekk eit nytt snøskred i 1805, då med mindre
skadeomfang.»
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Merk at plasseringen i NVE Atlas er utenfor område 9-Aksvik,
mens beskrivelsen stemmer omtrent med bygningene i
området.
3

NVE
Atlas

Snøskred

183103-15

«Vinje. Aksvik (nabo til Kjelingtveit). Den 15. mars 1831
omkom to karar frå plassen Reinsviki under Aksvikgarden som
ligg ved Totak i Rauland. Eivind Toften (Tostensen) (43 år) frå
Aksvik-plassen, saman med ein arbeidskar Nils Jonsen
(Alvsson i bygdboka), 16 år, var av stad for å bere høy utanfor
Aksvik. På heimvegen kom eit snøskred som tok dei begge,
kasta dei utfor ei stor ufs, og begge døde straks.” Ulykke.
Omkom i et sneskræd.” Gravferd 24.3. Kartreferansen er
omtrentleg.»

4

Lokal

Snøskred

Ca.
1990
og
1890

Begynnelsen av 1990-tallet gikk snøskred over Totakvegen. En
liten bygning mellom Nordgard og Aksvik ble dyttet/rotert av
skredmassene. Det var ca 100 år siden dette sist skjedde.

5

Ortofoto

Snøskred

Ca
2015

Skredskader i skog observert på ortofoto.

3.11.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen er observert i terreng eller på foto.

3.11.5

Befaring og observasjoner

Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0807. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 7C.

3.11.6

Skredfarevurdering

Kartleggingsområdet ligger nedenfor bratte fjellside og det er skredhistorikk med snøskred, og vi tolker
terrenget slik at også løsmasseskred og steinsprang kan være relativt hyppige hendelser.

3.11.6.1

Steinsprang og steinskred

Det er kildeområder for steinsprang i store deler av fjellsiden, både fra lokale skrenter og fra mer diffuse
kilder, der remobilisering av blokker i overflaten av bratt løsmassedekke er en mulighet. Årlig
sannsynlighet for steinsprang inn i kartleggingsområdet er allikevel forholdsvis lav, og flere steder i
område 7 og område 9-Aksvik betydelig lavere enn sannsynlighet for snøskred, sørpeskred og
løsmasseskred. I område 8-Dalen er steinsprang eneste reelle skredtypen i størsteparten av området.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde for steinsprang som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte
resultater er vist i Vedlegg 7D.

3.11.6.2

Snøskred

Store deler av fjellsidene er bratte nok til at snøskred kan utløses. Med skogen, som observert på befaring
og fra flyfoto, mener vi allikevel at mange av de potensielle utløsningsområdene ikke er relevante, og at
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det bare er reelle utløsningsområder for snøskred i enkelte forsenkninger øverst i fjellsidene ovenfor
skoggrensa (Vedlegg 7C). I fjellsidene ovenfor områdene 7-Killingtveit og 9-Aksvik er det viktig at
skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at snøskredfare ikke øker.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.2. Vi
har vurdert at skogen har stor betydning for utløsningssannsynlighet for snøskred, men fordi den er
glissen og består av forholdsvis små trær, mener vi at skogen er lite effektiv til å stoppe snøskred i
bevegelse. Skogen er derfor ikke lagt inn i beregningene. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg
7D.
Snøskred ved scenarioene 1/1000 og 1/5000 har potensial til å nå frem til de fleste av bygningene i
område 7-Killingtveit, og de fleste bygninger i område 9-Aksvik.

3.11.6.3

Sørpeskred

Bekken som kommer ned i område 9 – Aksvik fra østsiden av Kallåsnuten, har trolig ikke stort nok
nedslagsfelt til å kunne gi sørpeskred. Langsetter Juvsbekken er det tegn på vannrelaterte skred, og vi
mener det er sannsynlig at skadene i skogen er fra sørpeskred.
Snøskred som går i Juvsbekken kan også hindre fri vannstrømning, og ved eventuelle dambrudd kan det
utløses sørpeskred. Når eventuelle sørpeskred kommer inn i kartleggingsområdet, vil de ha en bevegelse
som minner om flomskred. Beregninger av skredutbredelse er beskrevet i avsnittet om jord- og flomskred
nedenfor.

3.11.6.4

Jord- og flomskred

Flomskred er en svært reell skredprosess langsetter Juvsbekken. Her er det bratt, det er påfyll av
løsmasser i form av steinsprang fra begge sider av bekken, og det er et stort nedslagsfelt. Flomskred er
også reelt langsetter bekken som renner inn i område 9 – Aksvik, men sjeldnere enn i Juvsbekken.
Grunne jordskred kan ikke utelukkes i nedre deler av fjellsiden, der det er løsmassedekke. Steinsprang
kan være utløsende årsak for slike hendelser, men skyggekartene viser få tydelige tegn etter disse. Vi
forventer derfor at årlig sannsynlighet for grunne jordskred er lav.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av flomskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.3.
Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 7D. Resultatene viser at flomskred langsetter Juvsbekken
kan fordele seg ut over hele vifta i område 7-Killingtveit.

3.11.6.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Figur 39 og i Vedlegg 7E. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, som vist i Vedlegg 7E.
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Figur 39: Faresoner for skred for områdene 7 – Killingtveit, 8 – Dalen og 9 – Aksvik.

3.11.6.6

Forutsetninger for faresonene

Skogen i fjellsidene er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil store deler av fjellsidene gi
flere reelle utløsningsområder for snøskred, og sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred vil øke. Vi
anbefaler derfor å pleie skogen i fjellsiden, slik at den raskest mulig blir tettere. Ifølge kart fra NIBIO, er
allerede skogen avsatt som vernskog. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i
Vedlegg 7F.

3.11.6.7

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
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man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der snøskred og løsmasseskred er
dimensjonerende.
I område 7 – Killingtveit, kan utvalgte bygninger på Killingtveit søndre sikres med plogvoll. I område 9Aksvik kan garde Aksvik trolig sikres med en plogvoll, og Nordgarden med en ledevoll.
Dersom man vurderer sikring, bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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3.12 Område 10 – Raulandsgrend
Kartleggingsområdet er avgrenset ved Daddås i vest, Stensrud/Steinbakken i øst og går ut til Totak (Figur
40). Bunnen av alpinanlegget i Rauland ligger i kartleggingsområdet. bebyggelsen i området består av
hotell, boliger og fritidsboliger. Oversiktsbilder er vist i figurene nedenfor, og flere bilder er vist i
Vedlegg 8A.

Figur 40: Kart over område 10 – Raulandsgrend i Vinje kommune.
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Hotell
Steinbakken
Skretveit

Sandbekk

Figur 41: Oversiktfoto av den østlige delen av område 10 – Raulandsgrend i Vinje kommune.
Foto tatt mot sør.

3.12.1

Topografi og grunnforhold

Kartleggingsområdet ligger fra Totak i 687 moh. til Skretveit 750 moh. Fjellsiden ovenfor området er
vendt mot sørøst og strekker seg opp til en unavngitt topp 1300 moh., og videre mot nordvest til
Skardsnuten 1485 moh.
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m, basert på LiDAR data.
Denne terrengmodellen strekker seg opp i dalsiden til omtrent 1100 moh. Ovenfor dette har vi brukt den
nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på 10 m. Terrenghelning beregnet fra den LiDARbaserte terrengmodellen er vist i Vedlegg 8B.
Fjellsiden er ujevn med mange søkk både i fallretningen og langs kotene. Terrenghelningen er i enkelte
parti brattere enn 30°, men disse parti har forholdsvis begrenset arealmessig utbredelse.
Løsmassedekket er av NGU kartlagt som fluviale og glasifluviale avsetninger i øst, og moremateriale i
vest. Oppover i fjellsiden er det kartlagt morenemasser og bart fjell (NGU, 2017b). De fluviale og
glasifluviale avsetninger ser ikke helt ut til å avspeile terrenget. Ved utløpet av Sandbekk mener vi det er
en flom-/skredvifte. Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt som granitt øverst, og kvartsitt i nedre delen av
fjellsiden (NGU, 2017a).

92

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Det er skog i fjellsiden opptil 1100 moh., glissen fra rundt 950 moh. Sandbekk er den største bekken i
området. Nedslagsfeltet til denne er forholdsvis stort, og går opptil minst 1500 moh. Det er flere små
vannsig og bekker i kartleggingsområdet, blant annet ned langs nedfartsløypene, der det også er en del
avskjærende grøfter.

3.12.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i området.
Aktsomhetssonene for snøskred dekker den delen av kartleggingsområdet som ligger inn mot fjellsiden
helt vest i området, ved Biskopnetten, går en aktsomhetssone for steinsprang så vidt inn i området.
Aktsomhetssoner for jord- og flomskred følger flere av søkkene ned mot kartleggingsområdet.

3.12.3

Skredhistorikk

Registrerte skredhendelser på NVE Atlas samt andre kilder er vist og kommentert i Tabell 15 og
kartfestet i Vedlegg 8C. Ingen av hendelsene i Tabell 15 er direkte relevante for den her utførte
kartleggingen.

Tabell 15: Registrerte skredhendelser i område 10 – Raulandsgrend.
Nr Kilde

Skredtype Dato

Beskrivelse

1

NVE
Atlas

Snøskred

201103-05

Skikjører omkom i snøskred. NVE Atlas har trolig
informasjon fra www.snoskred.no.

2

NVE
Atlas

Snøskred

201101-23

Skikjører tatt av snøskred men overlevde. NVE Atlas har
trolig informasjon fra www.snoskred.no.

3

NVE
Atlas

Snøskred

200912-26

Skikjører omkom i snøskred. NVE Atlas har trolig
informasjon fra www.snoskred.no.

3.12.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen er observert i terreng eller på foto.

3.12.5

Befaring og observasjoner

Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0808. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 8C.
Utvalgte GPS punkt er vist i Tabell 16. Utvalgte notater på kart er også ført inn i tabellen og vist i
Vedlegg 8C.

Tabell 16: Registrerte GPS punkter under befaring. For plassering av punkter, se Vedlegg 8C.
WPT
039
040

Notat
Kvartsittblokker
Kvartsittblokk
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3.12.6

Skredfarevurdering

3.12.6.1

Steinsprang og steinskred

Ved Biskopnetten vest i området er det enkelte kildeområder for steinsprang i området og rett utenfor.
Skrenten er lite oppsprukket, og årlig sannsynlighet for steinsprang inn i kartleggingsområdet er
forholdsvis lav. Det er ikke utført beregninger av mulig utløpslengde for steinsprang.

3.12.6.2

Snøskred

En del av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses. Med skogen, som observert på befaring og fra
flyfoto, mener vi allikevel at mange av de potensielle utløsningsområdene ikke er relevante, og at det bare
er reelle utløsningsområder for snøskred i enkelte forsenkninger øverst i fjellsidene ovenfor skoggrensa
(Vedlegg 8C).
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.2. Vi
har vurdert at skogen har stor betydning for utløsningssannsynlighet for snøskred, men fordi den er
glissen og består av forholdsvis små trær, mener vi at skogen er lite effektiv til å stoppe snøskred i
bevegelse. Skogen er derfor ikke lagt inn i beregningene. Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg
8D.
Snøskred kan utløses i sidene på Numedøljuvet, men det er svært lite sannsynlig at snøskred herfra vil nå
inn i kartleggingsområdet. Helt vest i kartleggingsområdet kan snøskred nå frem til bebyggelsen under
helt spesielle forhold, men det er mest sannsynlig at skredmassene stopper på utflatingen ovenfor
kartleggingsområdet. Ovenfor bebyggelsen på Skretveit og heisområdet, er det flere små
utløsningsområder ovenfor skogen. Skred fra det vestlige av disse vil ha retning mot toppstasjonen på
heisen, mens skred fra de østligste av områdene kan nå frem til bebyggelsen på Skretveit. Under
befaringen fikk vi informasjon om at det muligens tidligere hadde gått snøskred ned til Skretveit, men
denne informasjonen var svært usikker.

3.12.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred langsetter Sandbekk anser vi som sannsynlig, på grunn av nedslagsfeltet størrelse og terrenget
i nedslagsfeltet. Snøskred som går i Numedøljuvet kan også hindre fri vannstrømning, og ved eventuelle
dambrudd kan det utløses sørpeskred. I Numedøljuvet er det en del løsmasser tilgjengelig for medrivning.
I rotpunktet til vifteformen ved utløpet av Sandbekken, er det tydelige avsetninger av løsmasser fra juvet.
Bevegelsen av sørpeskred har vi valgt å modellere som flomskred, beskrevet i avsnittet om jord- og
flomskred nedenfor.

3.12.6.4

Jord- og flomskred

Under befaringen ble det observert flere små, grunne jordskred. Ifølge personal på hotellet, var disse
utglidningene kommet etter hogst av skogen i alpinanlegget. På skyggekartet er det antydning til gamle
jordskred i heisområdet, men terrenget er så opparbeidet, at det er vanskelig å skille naturlige former fra
menneskelige inngrep. Til tross for terrenginngrep i heisanlegget, er flere raviner tydelige. Disse går ned
mot Skretveit. Ovenfor den vestlige delen av kartleggingsområdet, er det flere tegn på tidligere jordskred
og ravinering (Vedlegg 8C).
Flomskred er en sannsynlig skredprosess langsetter Sandbekk. Bekken er forholdsvis bratt, det er påfyll
av løsmasser i form av utglidninger av løsmassedekket fra begge sider av bekken, og det er et stort
nedslagsfelt.
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Det er utført beregninger av mulig utbredelse av flomskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.3.
Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 8D. Vår tolkning av beregningene er følgende:
-

Nord i området: transport av løsmasser inn i kartleggingsområdet er lite sannsynlig med årlig
sannsynlighet på 1/1000, men er mulig med årlig sannsynlighet på 1/5000. Flom er en aktuell
sekundæreffekt av slike flomskred- og sørpeskredhendelser.

-

Løsmasseskred i form av flomskred eller grunne jordskred som utløses i de mest sannsynlige
steder i heisanlegget, vil ha retning mot Skretveit. Til tross for betydelige terrenginngrep, mener
vi dette er aktuelle hendelser med årlig sannsynlighet på 1/1000 og ikke minst 1/5000.

-

I området rundt Biskopnetten kan flomskred og kanaliserte jordskred nå inn i
kartleggingsområdet.

3.12.6.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Figur 42 og i Vedlegg 8E. Dimensjonerende skredtyper varierer
langsetter fjellsiden, som vist i Vedlegg 8E.
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Figur 42: Faresoner for skred i område 10 - Raulandsgrend.

3.12.6.6

Forutsetninger for faresonene

Skogen i fjellsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, kan det bli flere reelle
utløsningsområder for snøskred, og sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred vil øke. Vi anbefaler
derfor å pleie skogen i fjellsiden, slik at den raskest mulig blir tettere. Ifølge kart fra NIBIO, er allerede
skogen avsatt som vernskog. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg 8F.

3.12.6.7

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der snøskred og løsmasseskred er
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dimensjonerende. Fangvoller eller steinspranggjerder kan fungere som sikring mot steinsprang nedenfor
Biskopnetten, eller rensk og sikring av skrenten.
Dersom man vurderer sikring, bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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4. Områder i Seljord kommune
4.1 Geografi
Kartleggingsområdene ligger fordelt i Seljord kommune som vist i Figur 43.

Figur 43: De kartlagte områdene i Seljord kommune med plassering av met.no stasjoner.
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4.2 Topografi, geologi og geomorfologi
De kartlagte områdene og de vurderte fjellsidene er svært ulike, fra relativt slake løsmasseskråninger, til
vertikale skrenter med høyde på 500-600 m.
Berggrunnen i de fleste av kartleggingsområdene er kvartsitt (Figur 44; NGU, 2017a). De fleste av
kartleggingsområdene ligger i dalbunnen, der det er kartlagt fluviale eller glasifluviale avsetninger (Figur
45; NGU, 2017b). Oppover i dalsidene er det morenemasser, som typisk avtar i tykkelse oppover. I
enkelte kartleggingsområder, som i Kivledalen, Bøle-Åkre, Fjostuft og i Flatdal, er det bart fjell helt ned i
kartleggingsområdene.

Figur 44: Utsnitt av kart som viser berggrunnsgeologien i områdene. Fra NGU (2017a). For
kartforklaring, se Figur 3 side 23.
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Figur 45: Utsnitt av kart som viser løsmassedekket i de nordligste av de kartlagte områdene i
Seljord kommune. Fra Nasjonal løsmassedatabase, NGU (2017b). For kartforklaring, se Figur 6
side 26.
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Figur 46: Utsnitt av kart som viser løsmassedekket i de vestligste av de kartlagte områdene i
Seljord kommune. Fra Nasjonal løsmassedatabase, NGU (2017b). For kartforklaring, se Figur 6
side 26.

4.3 Historisk klima
Normaler for nedbør og temperatur er analysert for utvalgte stasjoner (Figur 43). Nedbørmengdene øker
som ventet med høyde på stasjonene, og som i Vinje er det mest nedbør sommer og høst (Figur 47).
Vindretninger fra Gaustadtoppen er vist i Figur 11. Fremherskende vindretning er fra vest. Dette vises
også av analysen av data fra Lifjell, men ikke så utpreget (Figur 48). Maksimale snødybder ved
stasjonene i Åmotsdal og Seljord er vist i hhv. Tabell 17 og Tabell 18. Snødybder på mer enn 1 m er ikke
uvanlig i Åmotsdal. Bare ett kartleggingsområde, 15-Grimås, har reelle løsneområder for snøskred. For
disse har vi brukt verdiene for bruddhøyde utredet for Vinje, beskrevet i avsnitt 3.3.3 side 32.
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Figur 47: Normaler for nedbør og interpolert temperatur for utvalgte stasjoner.

Figur 48: Vindrose fra Lifjell. Fremherskende vindretning er vest. Merk kort måleperiode. Data
fra eklima.met.no.
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Tabell 17: De ti største registrerte snødybder ved 32350 Åmotsdal i stasjonens måleperiode
1971-2016. Data fra eklima.met.no. Verdier for juni-oktober er ikke tatt med, for de har liten
relevans for analysen.
Mnd
1
Dato
2
Dato
3
Dato
4
Dato
5
Dato
6
Dato
7
Dato
8
Dato
9
Dato
10
Dato

jan
155
23.01.1995
151
24.01.1993
150
25.01.1993
150
24.01.1995
146
31.01.1988
145
26.01.1993
142
22.01.1995
140
27.01.1993
140
25.01.1995
138
28.01.1993

feb
183
16.02.2014
180
21.02.2014
178
22.02.2014
174
17.02.2014
174
20.02.2014
174
19.02.2014
173
17.02.1988
173
23.02.2014
170
18.02.1988
170
18.02.2014

mar
192
17.03.1995
188
18.03.1995
184
19.03.1995
181
20.03.1995
180
31.03.1988
178
30.03.1988
175
16.03.1995
170
21.03.1995
166
04.03.1988
165
29.03.1988

apr
187
01.04.1988
172
02.04.1988
165
03.04.1988
160
04.04.1988
158
07.04.1994
156
05.04.1994
155
10.04.1994
151
02.04.1994
151
09.04.1994
150
05.04.1988
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mai
92
01.05.1988
88
02.05.1988
86
01.05.1978
85
02.05.1978
85
03.05.1988
85
01.05.2008
83
01.05.1985
82
03.05.1978
82
02.05.1985
80
02.05.2008

nov
77
28.11.1992
77
29.11.1992
76
30.11.1992
75
26.11.1992
75
27.11.1992
71
28.11.1982
69
29.11.1982
69
24.11.1992
69
25.11.1992
68
19.11.1979

des
104
22.12.1982
103
21.12.1982
103
25.12.1982
101
23.12.1982
100
24.12.1982
99
26.12.1982
97
27.12.1982
97
28.12.1982
94
28.12.1979
94
29.12.1982
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Tabell 18: De ti største registrerte snødybder ved 32310 Seljord prestegard i stasjonens
måleperiode 1984-2002. Data fra eklima.met.no. Verdier for juni-oktober er ikke tatt med, for
de har liten relevans for analysen.
Mnd
1
Dato
2
Dato
3
Dato
4
Dato
5
Dato
6
Dato
7
Dato
8
Dato
9
Dato
10
Dato

jan
95
13.01.1993
92
14.01.1993
90
12.01.1993
90
15.01.1993
82
30.01.1994
82
31.01.1994
80
16.01.1993
78
29.01.1994
75
27.01.1994
75
28.01.1994

feb
81
01.02.1994
80
02.02.1994
80
03.02.1994
80
04.02.1994
78
05.02.1994
76
06.02.1994
76
07.02.1994
74
08.02.1994
74
09.02.1994
73
10.02.1994

mar
70
05.03.1994
67
25.03.1988
65
26.03.1988
65
01.03.1994
65
02.03.1994
64
24.03.1988
62
04.03.1994
61
21.03.1988
61
22.03.1988
61
23.03.1988

apr
48
01.04.1987
46
02.04.1987
42
03.04.1987
41
03.04.1985
41
04.04.1985
41
05.04.1985
41
06.04.1985
41
08.04.1985
41
10.04.1985
41
11.04.1985

mai
4
05.05.1997
0
01.05.1985
0
02.05.1985
0
03.05.1985
0
04.05.1985
0
05.05.1985
0
06.05.1985
0
07.05.1985
0
08.05.1985
0
09.05.1985

nov
24
21.11.1996
20
24.11.1992
20
26.11.1996
20
22.11.1996
18
25.11.1992
18
28.11.1992
18
26.11.1992
18
23.11.1996
18
27.11.1996
17
24.11.1996

des
44
21.12.1985
44
22.12.1985
44
23.12.1985
44
24.12.1985
40
25.12.1985
40
31.12.1993
40
30.12.1993
40
26.12.1985
40
27.12.1985
39
28.12.1985

4.4 Fremtidig klima
Norsk Klimaservicesenter har utarbeidet en klimaprofil for Telemark (Norsk Klimaservicesenter, 2017). I
klimaprofilen står det følgende:

Klimaendringene i Telemark vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og
økte problemer med overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og
flomstørrelser; og skred.
Det forventes at klimaendringer vil få følgende konsekvenser for nedbør, flom og skred:
-

Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet, og det
vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer og i mindre bekker og
elver må man forvente en økning i flomvannføringen.

-

Skred: faren for jord- og flomskred øker med økte nedbørmengder. Økt erosjon som følge av
kraftig nedbør og i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke forventet økt fare
for fjellskred eller steinskred.

Som nevnt i avsnitt 1.4.6, s. 13, blir ikke fremtidig klima brukt direkte i vurderinger av faresoner.
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4.5 Område 11 – Bøle-Åkre
Området ligger i Svartdal, er knapp 1 km langt og inkluderer fire gardsbruk og et bolighus (Figur 49).
Svartdalsvegen går gjennom området. Et oversiktsbilde av fjellsiden er vist i Figur 50, og flere bilder er
vist i Vedlegg 9A.

Figur 49: Kart over område 11 – Bøle-Åkre i Seljord kommune.
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Nordre Åkre
Søndre Bøle

Figur 50: Oversiktsfoto av midten av område 11 – Bøle-Åkre i Seljord kommune. Bilde tatt mot
nordøst.

4.5.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i den vestvendte fjellsiden i Svartdal, som her løper omtrent nord-sør.
Området strekker seg fra dalbunnen 460 moh. og opp til en mindre tydelig topp 771 moh. Fjellsiden
ovenfor kartleggingsområdet er forholdsvis jevn, og består hovedsakelig av bart fjell, kartlagt som
kvartsitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket i kartleggingsområdet er kartlagt som morene (NGU, 2017b).
Mellom fjellskrenten og moredekket er det en uravsetning med bredde og mektig som varierer langsetter
skrenten.
Bortsett fra elva Svorte i dalbunnen, er det ingen tydelige bekker i kartleggingsområdet. Det er voksen
skog, hovedsakelig gran, i hele fjellsiden, med unntak av der det er bart fjell (Figur 50).

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i området.

4.5.3 Skredhistorikk
Det er ingen registrerte hendelser i NVE Atlas. Under befaringen fikk vi informasjon om at det nylig
hadde vært en mindre utglidning av løsmasser ned på Svartdalsvegen. Tidspunkt og plassering av
hendelsen er usikker, men det var trolig vest for bygningene på Nedre Åker (ID 1 i Vedlegg 9C). Vi fikk
også informasjon om et snøskred som skal ha gått sør for bygningene på Nordre Åkre og helt til elva (ID
2 i Vedlegg 9C). Nøyaktig tidspunkt for hendelsen er usikker, men det var på 1950-tallet. Vi fikk også
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informasjon om et steinsprang i den nordlige delen av kartleggingsområdet, men denne hendelsen kan vi
ikke tids- eller kartfeste.

4.5.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert på befaring.

4.5.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-08-10. Befaring ble utført til fots, med
bil og fra helikopter, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 9C. Utvalgte GPS punkt
registrert i felt er vist i Tabell 19 og i Vedlegg 9C.

Tabell 19: Utvalg av registrerte GPS punkter. For plassering av punkter, se Vedlegg 9C.
WPT Notat
114
Enkelte blokker (steinsprang?), <1 m3
115
Traktorveg går gjennom uravsetning.

4.5.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en bratt fjellside, og alle skredtyper har blitt vurdert i detalj.

4.5.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er kildeområder for steinsprang i hele dalsiden ovenfor kartleggingsområdet, men sannsynligheten for
utfall varierer mye. Hovedparten av fjellskrenten består av kompakt fjell med liten grad av oppsprekking.
Foliasjonen er liggende, omtrent 60°, utover mot dalbunnen. En begrenset uravsetning tyder på liten
steinsprangaktivitet. Unntaket er i en svakhetssone i fjellet, omtrent ovenfor boligene på Søndre Bøle. Her
er det en større uravsetning, og flere avløste blokker i skrenten.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 9D. Merk av de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for utfall, men at det er
gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene.

4.5.6.2 Snøskred
Store deler av fjellsiden er bratt nok til at snøskred kan utløses, men for det meste så bratt at snø vil skli
ned i små volum før det bygges opp et betydelig snødekke. Med skogen, som observert på befaring og fra
flyfoto, er det bare få reelle utløsningsområder (Vedlegg 9C). I det nordligste av disse områdene, er det
tett skog nedenfor utløsningsområdet, som eventuelle skredmasser vil treffe, før de oppnår stor hastighet.
Vi vurderer derfor at snøskred her, ikke vil nå inn i kartleggingsområdet på grunn av skogen.
Ovenfor bebyggelsen på Nordre Åkre, er det flere mindre svaberg der snøskred ikke kan utelukkes. Det er
sannsynligvis fra ett eller flere av disse områdene at snøskredet på 1950-tallet ble utløst. I dag er det skog
imellom de enkelte parti i terrenget, og vi anser det som lite sannsynlig at disse tre områdene vil utløses
samtidig. På grunn av skogen i foten av skrenten, anser vi det som lite sannsynlig at snøskred vil bevege
seg ut på jordene nedenfor, men det kan ikke utelukkes.
Det er ikke utført beregninger av skredutbredelse for snøskred, fordi vi ikke mener RAMMS gir et
realistisk resultat ved så små utglidninger. Faresonen er derfor satt basert på skjønn.
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4.5.6.3 Sørpeskred
Med unntak av Svorte som renner i dalbunnen, er det ingen bekker ned gjennom kartleggingsområdet. Vi
vurderer derfor at sørpeskred ikke er aktuelt i kartleggingsområdet.

4.5.6.4 Jord- og flomskred
Av samme grunn som for sørpeskred ovenfor, vurderer vi sannsynligheten for flomskred i
kartleggingsområdet som svært liten.
I de bratte løsmasseskråningene er sannsynligheten for grunne jordskred forholdsvis stor, blant annet på
grunn av potensial for erosjon langs Svorte og langs overvannsgrøfta på oversiden av Svartdalsvegen.

4.5.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 51 og i Vedlegg 9E. Dimensjonerende skredtype er steinsprang
og snøskred. Flomhendelser langs Svorte er ikke utredet i detalj.
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Figur 51: Faresoner for skred for område 11 – Bøle-Åkre.

4.5.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i de brattere deler av fjellsiden og i foten av skrenten, er viktig for faresonene. Dersom skogen
forsvinner, vil det komme noen mulige utløsningsområder for snøskred, og sannsynligheten for lange
skredutløp vil øke, også for steinsprang. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i
Vedlegg 9F.

4.5.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dimensjonerende skredtype er steinsprang i størsteparten av området. Følgende tiltak er mulige: rensk av
avløste blokker i skrenten, steinspranggjerder eller skredvoller. Der snøskred er dimensjonerende, kan det
settes opp støtteforbygninger i utløsningsområdene, eller det kan bygges fangvoll/ledevoll.
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4.6 Område 12 – Flatdal
Området strekker seg omtrent fra nordenden av Flatsjå mot nordøst til Åsegrendi og Nutheim med en
lengde på omtrent 6 km. Oversiktsbilder er vist nedenfor, og flere bilder er vist i Vedlegg 10A.

Figur 52: Kart over område 12 – Flatdal i Seljord kommune.

110

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Bindingsnuten

Sundbøhaugen

Haugen

Figur 53: Fjellsiden mellom Haugen og Sundbøhaugen. Foto mot nord.
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Bindingsnuten

Åsegardane
Nutheim

Sundbøhaugen

Figur 54: Oversiktsfoto av terrenget mellom Sundbøhaugen og Åsegardane, med Bindingsnuten
til venstre i bildet. Foto mot nord.

4.6.1 Topografi og grunnforhold
Flatdal løper her omtrent sørøst-nordvest, med elva Flatdøla i dalbunnen rundt 170 moh.
Kartleggingsområdet ligger i den østlige side av dalbunnen, nedenfor en sørvestvendt dalside. Sør i
kartleggingsområdet strekker dalsiden seg bratt opp mot toppen Baklinut 1024 moh. Dalsiden her har en
terrenghelning på 30-60°, og er hovedsakelig bart fjell. Det er enkelte bekker i fjellsiden. Disse renner for
det meste på bart fjell.
I den mellomste delen av området, fra Haugen til Nutheim, er dalsiden betydelig slakere, med mindre
løsmasseskråninger der terrenghelningen er 25-35°. Mellom disse ligger enkelte fjellskrenter, enkelte
nesten-vertikale, men med begrenset høydeforskjell. Flere søkk har bekker, som renner inn i
kartleggingsområdet. Bekkene har alle nedslagsfelt på platået øst for området. Nedslagsfeltene til flere av
bekkene, blant annet Kjøtåi og Tverråi, har betydelig areal.
Vest for Nutheim ligger Bindingsnuten, som er en topp med bratt og oppsprukket østside med vertikal
høydeforskjell på 300-400 m. Nord for Nutheim ligger en mindre fjellskrent ovenfor Åsanevegen.
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Berggrunnen er kartlagt som kvartsitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket i kartleggingsområdet er kartlagt
som morene i dalsiden og fluviale avsetningen i dalbunnen (NGU, 2017b). Hele dalsiden er dekket med
skog bortsett fra på jorder og i boligområder.

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi har fått tilgang til rapportene vist i Tabell 20. Ingen av disse er av direkte relevans for vår vurdering.
Dels fordi det vurderte området ligger utenfor vårt kartleggingsområde, og dels fordi skredforholdene er
forskjellige fra de i vårt område.

Tabell 20: Tilgjengelige skredfarevurderinger i område 11 - Flatdal. For plassering av
vurderingene, se Vedlegg 10C.
Nr Referanse

Vår oppsummering

1

Regiongeolograpport
2014-1 (Dahlgren, 2014)

Regiongeologen vurderer at fjøset til Skorve Samdrift sannsynligvis
ligger utsatt for fremtidige flomskredhendelser. Det anbefales å
utføre mer detaljerte vurderinger.

2

SWECO, Skorve Samdrift
(SWECO, 2015a)

Sweco har gjennomført en detaljert skredfarevurdering for Skorve
Samdrift. Bygningen tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet mot skred
gitt i TEK10 med veileder, og en sikringsløsning er skissert. Flomog sørpeskred antas å være dimensjonerende skredtyper.

4.6.3 Skredhistorikk
Det er registrert nesten årlige steinsprang på E134 ved Nutheim (Tabell 21). Vi har ikke fått informasjon
om flere hendelser i området.

Tabell 21: Registrerte skredhendelser i område 12 – Flatdal. I tillegg er det registrert isnedfall på
E134 i to skjæringer.
Kilde

Skredtype

Dato

Beskrivelse

NVE Atlas Steinsprang Nesten årlig Steinsprang, hovedsakelig volum <1 m3 på E134.

4.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert på befaring.
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4.6.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0810. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone og helikopter. Sporloggene er vist i
Vedlegg 10C.

4.6.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en bratt fjellside, og alle skredtyper har blitt vurdert i detalj.

4.6.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er mange kildeområder for steinsprang i dalsiden i og ovenfor kartleggingsområdet. Det er flere
uravsetninger, vist i Vedlegg 10C. For bebyggelsen i området er de mest relevante kildeområdene:
-

Østsiden av Bindingsnuten. Her er fjellet oppsprukket og med mange avløste blokker.

-

Fjellskrenten nord for Åsanvegen: Dette er en liten skrent, men bolighus og industribygg ligger
helt inntil skrenten.

-

Fjellsiden ovenfor Vassmoen, helt sør i området: Her ligger et bolighus nær foten av en bratt
fjellside med knapp 700 m høydeforskjell.

Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 10D. Merk av de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for utfall, men at det er
gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene.

4.6.6.2 Snøskred
På grunn av begrenset utstrekning av de fleste skråninger brattere enn 30°, samt skog, har vi vurdert at det
ikke er potensielle utløsningsområder for snøskred, som kan nå inn i området.

4.6.6.3 Sørpeskred
De større bekkene Kjøtåi og Tverråi kan muligens føre sørpeskred, men før disse når inn i
kartleggingsområdet vil de trolig ha avsatt mesteparten av de faste massene, og ventes derfor å nå
kartleggingsområdet som en raskt voksende flom. Dette er diskutert videre i neste avsnitt om flomskred.

4.6.6.4 Jord- og flomskred
Flomskred langs bekkene i området kan ikke utelukkes, men vi vurderer at raskt voksende flommer er et
større problem i bekkeløpene. Dette hovedsakelig fordi vi under befaringen stadig hørte at det var
problemer med flomhendelser i bekkeløpene, men også fordi de fleste bekkeløpene ikke er bratte nok til å
være typiske flomskredbekker. I to av bekkene med større nedslagsfelt, Kjøtåi og Tverråi, er terrenget
ovenfor kartleggingsområdet forholdsvis bratt, og for disse bekkene er det vurdert at flomskred er
dimensjonerende skredtype. I andre bekker, der terrenget ikke er spesielt bratt, er det ikke tegnet
faresoner for skred, men indikert at bekkene kan være utsatt for flom. Dette gjelder for eksempel for deler
av bekken som renner ned forbi Åsegardane og Åsheim.
Grunne jordskred kan skje fra de bratte løsmasseskråninger i området. Det er vanskelig å vite hvor og
hvor ofte slike utglidninger skjer. Vi har derfor valgt å tegne en faresone med årlig sannsynlighet ≥1/5000
på løsmasseskråninger med mer enn omtrent 10 m høydeforskjell og brattere enn omtrent 30°.
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4.6.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 55og i Vedlegg 10E. Dimensjonerende skredtyper er
steinsprang og grunne jordskred. Flomhendelser langs de mange bekker er ikke utredet i detalj, men er en
hyppig og kjent problemstilling i området.

Figur 55: Faresoner for skred i område 12 – Flatdal.

4.6.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i de brattere deler av dalsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil det komme
noen mulige utløsningsområder for snøskred, og sannsynligheten for lange skredutløp vil øke. Reduksjon

115

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

i skogen vil også gi lenger utløp for steinsprang. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er
vist i Vedlegg 10F.

4.6.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dimensjonerende skredtype er grunne jordskred i størsteparten av området. I disse områdene er det viktig
å sørge for at eventuelle terrenginngrep ikke forverrer stabiliteten av skråningene. Dette kan gjøres blant
annet ved å sikre god kontroll med overvann.
I Åsanvegen er dimensjonerende skredtype steinsprang. Her kan man vurdere å sikre bygningene
nedenfor ved en kombinasjon av rensk og bolting. Det er i dette området gjort noen sikringstiltak før, men
det bør etter vårt skjønn absolutt gjøres mer for å sikre området. Ved Vassmoen kan man sikre boligen der
med en voll designet og dimensjonert mot flomskred og steinsprang.
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4.7 Område 13 – Århus
Området ligger ved sørenden av Flatsjå, og er omtrent 1 km langt (Figur 56). Det er litt bebyggelse og et
industrifelt i området. Oversiktsbilder er vist Figur 57, og flere bilder er vist i Vedlegg 11A.

Figur 56: Kart over område 13 – Århus i Seljord kommune.
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Kivledalen

Skorvetoppen
Spådomsnuten
(mulig fjellskred)

Flatsjå
Industriområde

Figur 57: Fjellsiden vest for område 13 – Århus.

4.7.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger på en slette i dalbunnen, omtrent 170 moh. Mot nordøst stiger terrenget opp
mot Århusnuten 685 moh., mot vest mot Gøysen 1108 moh., og mot fortoppene Oksefall og Tjørnfly, og
deretter videre mot Bjørgefjellet 895 moh.
Fjellsiden opp mot Århusnuten er svak skålformet og jevn, med terrenghelning på 25-50°, dog med
enkelte brattere skrenter. Fjellsiden opp mot Bjørgefjellet er ryggformet og generelt slakere enn 25 °, dog
med enkelte brattere parti. Fjellsiden mot vest (Figur 57) er knudrete, med flere nesten vertikale skrenter
adskilt av slakere benker.
Grunnåi renner inn i området fra øst, og renner sammen med Vallaråi sør i kartleggingsområdet.
Århusbekken renner ned over fjellsiden mellom Århusnuten og Strondefjellet. Det er tett skog i alle
fjellsidene rundt.
Berggrunnen er kartlagt som kvartsitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket i kartleggingsområdet er kartlagt
som fluviale avsetninger i dalbunnen, morene i nedre deler av dalsiden og bart fjell i øvre deler (NGU,
2017b).

4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi er ikke kjent med tidligere detaljerte skredfarevurderinger i området. Østflanken av fjellet Gøysen,
Spådomsnuten, er et potensielt fjellskredparti, og er tidligere undersøkt av NGU.
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4.7.3 Skredhistorikk
Det er ingen registrerte skredhendelser i NVE Atlas av relevans for dette område, og vi har ikke fått
annen informasjon om skredhendelser.

4.7.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas i dette området, og ingen ble observert på befaring.

4.7.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Sondre Lunde og Helge Henriksen, 2017-08-10. Befaring ble utført til fots, med bil,
og fra helikopter. Sporloggene er vist i Vedlegg 11C.

4.7.6 Skredfarevurdering
Kartleggingsområdet ligger nedenfor en bratt fjellside, og alle skredtyper har blitt vurdert i detalj.

4.7.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er mange kildeområder for steinsprang i dalsidene vest for og nordøst for kartleggingsområdet.
Steinsprang fra fjellsiden i vest, vil trolig stoppe i Vallaråi. Steinsprang fra fjellsiden i nordøst, er aktuelt
både fra den store fjellsiden og fra den lokale skrenten ved grensa til kartleggingsområdet. Fra den store
skrenten kan utfall ikke utelukkes, men vil trolig stoppe senest på det slakere platået ovenfor området.
Den lokale skrenten er kompakt, med få avløste blokker. Eventuelle blokker vil stoppe rett nedenfor
skrenten. Det er ikke utført modellberegninger for steinsprang.
Årlig sannsynlighet for at steinskred eller fjellskred fra fjellsiden vest for området faller direkte inn i
kartleggingsområdet er ikke vurdert i detalj, men estimert som lavere enn 1/5000. Utfall i
størrelsesordenen steinskred fra Spådomsnuten er større enn 1/5000. Slike utfall kan danne flodbølger i
Flatsjå. Vi har ikke vurdert i detalj hvordan en eventuell flodbølge vil bevege seg på Flatsjå, men mener
at det er en aktuell sekundæreffekt for den nordvestlige delen av kartleggingsområdet, og anbefaler at
dette kartlegges i mer detalj.

4.7.6.2 Snøskred
På grunn av skogen i fjellsidene vest for og nordøst for kartleggingsområdet, har vi vurdert at det ikke er
potensielle utløsningsområder for snøskred, som kan nå inn i området. Fjellsiden sør for
kartleggingsområdet er ikke bratt nok til at snøskred kan utløses.

4.7.6.3 Sørpeskred
Det er ingen steder i terrenget ovenfor kartleggingsområdet, der sørpeskred kan utløses.

4.7.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred og flomskred kan utløses i fjellsiden vest for den sørlige delen av området, ovenfor Prestårhus,
men sannsynligheten er forholdsvis liten på grunn av den tette skogen. Eventuelle jord- og flomskred fra
denne siden, vil treffe Vallaråi før de når inn i kartleggingsområdet. Vi vurderer sannsynligheten for at
løsmasseskred skal krysse Vallaråi som mindre enn 1/5000.
Flomskred langsetter Århusbekken kan ikke utelukkes. Bekken renner hovedsakelig på fjell, og vi mener
derfor sannsynligheten for flomskred er liten. Det er allikevel tegnet inn en faresone ved utløpet av
bekken i kartleggingsområdet.
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4.7.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 58 og i Vedlegg 11E. Dimensjonerende skredtyper er
steinsprang og flomskred. Skredgenererte flodbølger er en potensiell fare i området ut mot Flatsjå.

Figur 58: Faresoner for skred i område 13 – Århus.

4.7.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i de brattere deler av fjellsiden opp mot Århusnuten er viktig for faresonene. Dersom skogen
forsvinner, vil det komme noen mulige utløsningsområder for snøskred, og sannsynligheten for lange
skredutløp vil øke. Reduksjon i skogen vil også gi lenger utløp for steinsprang og øke sannsynligheten for
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løsmasseskred i denne fjellsiden. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg
11F.

4.7.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Det er bare en faresone med årlig sannsynlighet 1/5000 inn i området. Vi antar det er lite aktuelt å
redusere denne. Dersom man ønsker det, kan man renske den lokale skrenten nord i kartleggingsområdet.
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4.8 Område 14 – Seljord sentrum og Kivledalen
Området ligger ved nordenden av Seljordsvatnet rundt Seljord sentrum, med en arm mot sørvest langs
Bygdaråi, og en arm innover i Kivledalen. Oversiktsbilder er vist nedenfor, flere bilder er vist i Vedlegg
12A.

Figur 59: Kart over område 14 – Seljord sentrum og Kivledalen i Seljord kommune.
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Bringsåsnuten

Sentrum

Figur 60: Skrentene ned fra Bringsåsnuten mot Seljord sentrum. Foto tatt mot nordøst.
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Kodde
Loftsgarden

Øvre Lid

Figur 61: Oversiktsfoto av terrenget i den sørøstvendte dalsiden sørvest for Seljord sentrum.
Foto tatt mot nordøst.
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Bjørgefjellet

Heggedalsnuten

Seljordsvatnet
Vallaåi

Bringsåsnuten

Figur 62: Fra Bringsåsnuten mot dalsiden øst for Vallaråi. Foto tatt mot øst.
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Såvestaulnuten

Figur 63: Fjellsiden i Kivledalen sett utover, mot øst.

4.8.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet (Figur 59) ligger ved nordenden av Seljordsvatnet, som har vannspeil rundt 116
moh. Området dekker a) Seljord sentrum med Bringsås, b) fjellsiden øst for Vallaråi, c) nordlige dalside
langs E134 sørvest for sentrum, og d) Kivledalen.
Berggrunnen er kartlagt som kvartsitt med innslag av ryolitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket i dalbunnen
i Seljord sentrum, øst for Vallaråi og innover i dalen mot sørvest, består av fluviale- og glasifluviale
avsetninger. Bringsåsnuten, ovenfor Seljord sentrum, er bart fjell. Litt oppe i dalsidene er det
morenemasser. Fjellsiden ovenfor Kivledalen er bart fjell, mens dalbunnen er morenemasser.
Området rundt Seljord sentrum er forholdsvis slakt i dalbunnen, men stiger opp mot toppen Bringsåsnuten
244 moh. (Figur 60). Terrenghelning er vist i Vedlegg 12B. Nedenfor toppen er det bratte skrenter på alle
sider, størst på den sørvendte siden ned mot sentrum. En bekk renner mot sør gjennom Tussejuvet, en
dypt nedskjært kløft, og videre gjennom sentrum.
I dalen sørvest for sentrum går kartleggingsområdet inn til Kasland og Meås (Figur 61).
Kartleggingsområdet ligger i en sørøstvendt dalside, med elva Bygdaråi i bunnen av dalen. Terrenget i
kartleggingsområdet består av relativt slake jorder på løsmasser, med ett eller flere skrentparti mot
nordvest, rett utenfor kartleggingsområdet. Det er flere dype raviner i løsmassedekket. Toppen av
skrentpartiene ligger opptil 670 moh., men terrenget stiger videre mot nordvest til Hattefjell 921 moh.
Den største bekken i dette området er Skjervåi, som renner ut vest for bygningene på Runningen og
Seljord folkehøgskule. I tillegg er det en rekke mindre bekker, som kommer ut fra de store ravinene.
Dalsiden er dekket med skog bortsett fra på jorder, i boligområder og på bart fjell.
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Fjellsiden øst for Vallaråi (Figur 62) er vendt mot vest, og stiger opp mot Heggedalsnuten/Svartufs
omtrent 650 moh. Terrenget er kupert, vekslende mellom løsmasseskråninger med helning på 25-35°, og
nær-vertikale fjellskrenter. Dalsiden er dekket med skog. Det er flere mindre vannsig i området, men
ingen større bekker.
Kivledalen løper nordvest-sørøst nord for Seljord sentrum. Kartleggingsområdet dekker en liten hylle
rundt 475 moh. fra Treland søndre til Venås og videre ned til Vallaråi. Nord for dalen går fjellsiden
nesten vertikalt opp til 1075 moh. (Figur 63), og går herfra i betydelig slakere terreng med mindre koller
opp til Skorve med Gøysen på 1370 moh. I dalbunnen renner Kivleåi mot sørøst.

4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i området.
Aktsomhetssonene for snøskred dekker hovedparten av området, mens aktsomhetssonene for steinsprang
og jord- og flomskred dekker omtrent halvparten av området.

4.8.3 Skredhistorikk
Til tross for områdets størrelse, er det bare en enkelt historisk hendelse i NVE Atlas (Tabell 22). Flere
snøskredhendelser er registret utenfor området, men disse er ikke av relevans for vårt oppdrag.

Tabell 22: Registrerte skredhendelser i område 14 – Seljord sentrum og Kivledalen. Hendelsen er
ikke plassert i kart i Vedlegg 12C, fordi plasseringen er usikker.
Kilde

Skredtype Dato

Beskrivelse

NVE
Atlas

Fjellskred

«1520. (ca.) Seljord. Kivlemøyane. Segn frå Seljord. I Kivledalen inn
under Skorene, nord for bygda Seljord skal det ha gått eit fjellskred over
ein eller fleire gardar. Kring 1520 budde ein Svein Kivle her, og ein
påskedag kom et fælt skred ovafor Skorene (Skorre) og tok huset og
fjøset. Alt vart lagt ned av ur og stein. Tenestejenta og alle husdyra vart
drepne. Svein sjølv var kanskje i kyrkja. Segna er sett i samband med
Kivlemøyane som var dotrene til Svein. Årstalet er nytta etter slik Tov
Flatin vurderte dette. Ein stad blir det nemnt at dette var snøskred. Dette
er uansett ei uklar hending. Kartreferansen er plassert ved dagens Kivle Nystaul. (Fjellet Skorve er eit vidt begrep.)»

Ca
1520

4.8.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert på befaring.

4.8.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Sondre Lunde, Helge Henriksen, Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-0809 og 2017-08-10. Befaring ble utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone og helikopter.
Sporloggene er vist i Vedlegg 12C. Utvalgte GPS punkt registrert i felt er vist i Tabell 23 og i Vedlegg
10C.
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Tabell 23: Utvalg av registrerte GPS punkter. For plassering av punkter, se Vedlegg 12C.
WPT
085
086
087
088
089
090
091
093
094
095
096
097
A
B
C

Notat
Nedre del av uravsetningen.
Enkelt blokk.
Fjell, ikke potensial for erosjon.
Kant med gamle skred. Går ikke lenger bakover pga berg.
Berg i dagen rett ovenfor.
Steinrøys eller sikring?
Erosjon i bekkeløp. Hvordan håndtert i praksis?
Små utglidninger i skrenten. En fersk, <10 år?
Grustak. Noe oppsprekking, noen blokker med lange utløp.
Lengst utløp 3x2x2 m3. Også 1 blokk på andre siden av veien, flyttet?
Blokk 2x2x3 m3, lengste utløp.
Fislebekk som tidligere har gått tett. Bekk rant over vår 2017, og videre ned på jordet nedenfor.
Beboerne følger med og rensker opp. På garden Feten, litt lenger nord, også problemer med
vann fra bekkene.
Skjæring med jevnlige blokkutfall.
Skjæring.
Nabo: utglidninger i kantene.

4.8.6 Skredfarevurdering
4.8.6.1 Steinsprang og steinskred
Fjellsiden nord for Kivledalen er et stort kildeområde for steinsprang. Allikevel viser en svært begrenset
størrelse av uravsetningen og manglende historikk at det er relativt få steinspranghendelser i fjellsiden.
Hyppigste utfall ventes langs de strukturelle svakhetssonene.
I de andre deler av kartleggingsområdet er skrentene relativt små. Det er store forskjeller i graden av
oppsprekking, antall avløste blokker, og størrelsen på disse.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 12D. Merk at de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for utfall, men at det er
gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene.

4.8.6.2 Snøskred
I Kivledalen, overfor den bratte skrenten er det flere områder som kan samle en del snø, og er bratte nok
til å være utløsningsområder for snøskred. I alle disse områdene er det skog, som reduserer
sannsynligheten for utløsning. Under kraftige snøfall kan det forekomme mindre utglidninger av snø fra
den bratte fjellsiden, men rekkevidden er begrenset. Også i de andre deler av området gjør både skogen og
terrenget at sannsynlighet for snøskred er svært lav.
Vi har derfor vurdert at det ikke er reelle utløsningsområder for snøskred, som kan nå inn i området.

4.8.6.3 Sørpeskred
De større bekkene i området kan muligens føre sørpeskred, men før disse når inn i kartleggingsområdet
vil evt. sørpeskred ha avsatt mesteparten av de faste massene, og ventes derfor å nå kartleggingsområdet
som en raskt voksende flom. Flom er ikke vurdert i detalj.
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4.8.6.4 Jord- og flomskred
Grunne jordskred kan skje fra de bratte løsmasseskråninger i området. Det er vanskelig å vite hvor og
hvor ofte slike utglidninger skjer. Vi har derfor valgt å tegne en faresone med årlig sannsynlighet ≥1/5000
på løsmasseskråninger med mer enn omtrent 10 m høydeforskjell og brattere enn omtrent 30°.
Enkelte grunne jordskred vil kanaliseres gjennom eksisterende raviner og langs bekker. Her vil det også
flere steder være en viss sannsynlighet for flomskred. Langs flere av de større bekkene er det tegnet
faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 og ≥1/1000. Hyppigheten av løsmasseskred er
vurdert på bakgrunn av 1) muligheten for at grunne jordskred kan kanaliseres ned i søkkene, og 2)
størrelsen på nedslagsfeltene til bekkene i søkkene.
Det er utført beregninger av mulig rekkevidde av flomskred langs utvalgte bekkeløp og søkk, som
beskrevet i avsnitt 2.6.3 side 19. Resultatene (vist i Vedlegg 12D), er deretter skjønnsmessig vurdert opp
mot punktene 1) og 2) nevnt ovenfor.

4.8.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 64, Figur 65 og i Vedlegg 12E. Dimensjonerende skredtyper er
steinsprang, grunne jordskred og flomskred. Flomhendelser langs de mange bekker er ikke utredet i
detalj, men er en hyppig og kjent problemstilling i området.
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Figur 64: Faresoner for skred i den nordlige delen av område 14 – Seljord sentrum og Kivledalen.
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Figur 65: Faresoner for skred i den sørvestlige delen av område 14 – Seljord sentrum og
Kivledalen.

4.8.6.6 Forutsetninger for faresonene
Skogen i toppen av fjellsiden i Kivledalen er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil det
komme noen mulige utløsningsområder for snøskred, og sannsynligheten for lange skredutløp vil øke.
Reduksjon i skogen i hele den samme fjellsiden vil også gi lenger utløp for steinsprang. Ifølge kart fra
NIBIO, er det vernskog i øvre delen av fjellsiden nord for Kivledalen. Våre vurderinger av skog som er
viktig for faresonene er vist i Vedlegg 12F.

4.8.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
I områder der grunne jordskred er dimensjonerende skredtype, er det viktig å sørge for at eventuelle
terrenginngrep ikke forverrer stabiliteten av skråningene. Dette kan gjøres blant annet ved å sikre god
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kontroll med overvann. I områder der steinsprang er dimensjonerende skredtype kan det enten sikres ved
rensk og bolting i fjellsiden, eller etablering av steinspranggjerder eller fangvoller. Flomskred kan ledes
rundt utsatte objekt med ledevoller.
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4.9 Område 15 – Grimås
Området ligger lengst vest i Grunningsdalen, en sidedal til Flatdal, og nordvest for Lifjell (Figur 66).
Området er omtrent 1,5 km bredt langs dalsiden, med spredte fritidsboliger. Oversiktsbilder er vist i Figur
67 og Figur 68 nedenfor, og flere bilder er vist i Vedlegg 13A.

Figur 66: Kart over område 15 – Grimås i Seljord kommune.
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Tvitjønnan

Sagabekken

Deildebekk/Kvennhusbekken

Figur 67: Utsnitt av den øvre, sørvestlige delen av området, mellom Sagabekken og Deildebekk.
Foto tatt mot vest.
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Grimaren

Grunningsdalen

Figur 68: En del av den øvre, østlige delen av området. Foto tatt mot øst.

4.9.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet ligger i en nordvestvendt dalside ytterst i Grunningsdalen. Bunnen av området er i
dalbunnen, omtrent 625 moh., og strekker seg opp til 1040 moh. Fjellsiden fortsetter videre oppover mot
Lifjell rundt 1200 moh.
Terrenget er delt opp av bekkene Sagabekken som avgrenser området i vest, Kvennhusbekken, og en ikke
navngitt bekk i et mindre søkk. Disse bekkene følger svakhetssoner i fjellet, og løper nesten i terrengets
fallinje. Vinkelrett på bekkene er det flere skrentparti, adskilt av nesten horisontale utflatinger, der hyttene
ligger. Skrentene er nesten vertikale, og det er bratte skrenter ned mot bekkeløpene. Øst i
kartleggingsområdet ligger toppen Grimaren 1170 moh. På vest- og nordsiden av toppen er fjellsiden 3040° bratt, og svakt skålformet i enkelte parti.
En ikke-navngitt bekk renner inn øst i området fra Røysdalane (foto i Vedlegg 13A). Nedslagsfeltet til
bekken har flere små vann og myrområder, men arealet er forholdsvis lite. Sagabekken/Tjørnstaulbekken
og Kvennhusbekken/Deildebekk har større nedslagsfelt, og er regulert med bekkeinntak rundt 800 moh.
Det er skog i den nedre delen av kartleggingsområdet, opp til skoggrensen rundt 1000 moh.
Berggrunnen er kartlagt som kvartsitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket i området er kartlagt som morene
og bart fjell i øvre deler (NGU, 2017b).
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4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi er ikke kjent med tidligere detaljerte skredfarevurderinger i området.

4.9.3 Skredhistorikk
Det er ingen registrerte skredhendelser i NVE Atlas, og vi har ikke fått annen informasjon om
skredhendelser.

4.9.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert på befaring. Nedre delen av
Kvennhusbekken og Sagabekken er regulert.

4.9.5 Befaring og observasjoner
Befaring ble utført av Andrea Taurisano og Kalle Kronholm, 2017-08-10. Befaring ble utført til fots, med
bil, og med drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 13C. Det ble ikke logget GPS punkter under befaringen,
men notert i kart.

4.9.6 Skredfarevurdering
Alle skredtyper har blitt vurdert i detalj.

4.9.6.1 Steinsprang og steinskred
Alle skrentene er kildeområder for steinsprang, men med ulik grad av oppsprekking og dermed
utfallssannsynlighet. De fleste av skrentene er nær-vertikale, og terrenget nedenfor er tilnærmet
horisontalt. Dette gir forholdsvis korte utløp.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1. Utvalgte resultater er vist i
Vedlegg 13D. Merk at de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for utfall, men at det er
gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene.

4.9.6.2 Snøskred
De fleste av skrentene er for bratte til at det bygges opp snødekke av betydning. Et par enkelte steder er
det unntak fra dette, for eksempel nedenfor Grimaren. Aktuelle utløsningsområder er vist i Vedlegg 13C.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av snøskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.2.
Skogen er glissen, og er derfor ikke lagt inn i beregningene. Et eksempel på beregningene er vist i
Vedlegg 13D. Snøskred fra et utløsningsområde vest for Grimaren kan nå frem til en eksisterende
fritidsbolig.

4.9.6.3 Sørpeskred
Vi anser bekkeløpene ned gjennom kartleggingsområdet som potensielle skredbaner for sørpeskred.
Utløsningsområdene for sørpeskred er opp på myrområder og vann ovenfor kartleggingsområdet.
Det er utført beregninger av mulig utbredelse av sørpeskred med RAMMS, som beskrevet i avsnitt 2.6.3.
Et eksempel på beregningene er vist i Vedlegg 13D. Resultatene viser at sørpeskred følger søkkene, som
forventet.
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4.9.6.4 Jord- og flomskred
Det er ikke løsmasser av betydning i området, og vi anser derfor sannsynligheten for jord- og flomskred
som liten. Eventuelle flomskred vil kanaliseres langs de samme løpene som sørpeskred, beskrevet
ovenfor.

4.9.6.5 Faresoner for skred
Samlede faresoner for skred er vist i Figur 69 og i Vedlegg 13E. Dimensjonerende skredtyper er
steinsprang, sørpeskred langs bekkene og snøskred. Flom er trolig en problemstilling i flere av de mindre
bekkeløpene, der det ikke er tegnet faresoner for skred. Dette har vi ikke vurdert nærmere.

Figur 69: Faresoner for skred i område 15 – Grimås.
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4.9.6.6 Forutsetninger for faresonene
Det er ingen forutsetninger for faresonene i dette området. Skogen har bare begrenset betydning for
skredfare i området.

4.9.6.7 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene for steinsprang, kan det utføres rensk/bolting av fjellsidene,
eller etableres fangvoller eller steinspranggjerder for å stoppe blokker i bevegelse. Ønsker man å endre
faresonene der sørpeskred og snøskred er dimensjonerende, må man trolig anvende ledevoller.
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4.10 Område 16 – Fjostuft
Området er omtrent 1 km langt og strekker langs østsiden av Seljordsvatnet (Figur 70). Rv 36 går
gjennom området. Et oversiktsbilde av den vestlige delen av fjellsiden er vist i Figur 71, og flere bilder er
vist i Vedlegg 14A. Det er spredt bebyggelse i området, omtrent 9 garder/bolighus.

Figur 70: Kart over område 16 – Fjostuft i Seljord kommune.
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Fjostuft

Dalskosi

Figur 71: Oversiktsbilde av område 16 – Fjostuft i Seljord kommune.

Hyppige steinsprang

Dalskosi
Ur

Figur 72: Skrenten med mest steinsprangaktivitet nord for Dalskosi. Foto tatt mot nordvest.
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4.10.1

Topografi og grunnforhold

Kartleggingsområdet ligger ned til Seljordsvatnet, 115 moh. og går opp til omtrent 250 moh. i en dalside
vendt mot sørvest. Videre opp mot øst ligger Blåbæråsen rundt 532 moh. Øst for åsen faller terrenget
igjen ned mot et strukturelt betinget søkk. Kart med terrenghelning er vist i Vedlegg 14B.
Berggrunnen i dalsiden består av kvartsitt (NGU, 2017a). Løsmassedekket er kartlagt som morenemasser
nord i området, bart fjell sør i området (NGU, 2017b).
Flere nesten vertikale skrenter går gjennom området med retning omtrent øst-vest. Mellom skrentene er
det utflatinger eller søkk, generelt fallende mot vest, ut mot Seljordsvatnet.
Det er skog i størsteparten av fjellsiden med unntak av bratte parti med fjell i dagen og på dyrket mark.
Det er flere mindre bekker i kartleggingsområdet, den største sør for Dalskosi, men nedslagsfeltene er av
begrenset størrelse.

4.10.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi er ikke kjent med tidligere utredninger i kartleggingsområdet.
Aktsomhetssonene for snøskred og steinsprang dekker omtrent hele kartleggingsområdet, mens
aktsomhetssonen for jord- og flomskred dekker den nordlige delen av området.

4.10.3

Skredhistorikk

Det er ikke i NVE Atlas registrert skredhendelser. På befaringen observerte vi relativt ferske
steinsprangblokker flere steder nedenfor skrenten nord for Dalskosi.

4.10.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas, og ingen ble observert under befaring, i kartgrunnlag eller
på flyfoto.

4.10.5

Befaring og observasjoner

Befaring ble utført av Helge Henriksen, Sondre Lunde og Kalle Kronholm, 2017-08-11. Befaring ble
utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 14C. Utvalgte
registrerte GPS punkt er vist i Tabell 24.
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Tabell 24: Registrerte GPS punkter under befaring. For plassering av punkter, se Vedlegg 14C.
WPT Notat
116
Steinskred? Ytterkant med blokker 1-2 m3. Løst i skrenten. Ferskt utfall i venstre side, har gått
halvveis ut i ura.
117
Tidligere utfall fra skrent. 20x20x20 cm plukk i hele skrenten. Ikke fare for hus med småplukk.
1/100-1/1000 rett i bakkant av hus. Hus fra 1927.
118
Nylig rensk i skrent over grusvei? Store, avløste blokker, men ikke ferske. 1/1000 ut over
grusvei, 1/100 i vei. Her kan 100-års blokker bli store.
119
Ur rett nedenfor grusvei. Stor blokk avløst i bakkant. Stryk SØ, fall 50°. Blokk vippet ut nylig,
står i kant av grusvei.
085
Større samlet utrasing øverst fra skrent. Blokker har nådd ned til WPT 085. Ifølge informant
kan dette ha skjedd på 1980 tallet- de lyse blokkene midt i uren kan stamme fra denne
hendelsen. Informant opplyser at det ikke har vært steinspranghendelser der så langt tilbake
som 1927- da hans foreldre bosatte seg i området- med unntak av hendelsen på 1980-tallet.
086
Blokk.
087
Skrent bak eiendommen Dalskosi. Mellom våningshus og skrent er det grusvei. Det ligger litt
større blokker helt inntil skrenten. Disse har løsnet fra den nedre delen. Midtre delen ser bra utøvre del er mer oppsprukket. Blokker herfra antas ikke å nå våningshus- men ta retning mer
mot vest.
088
Skjæring over vei- i bakken. Betydelig mer oppsprukket her. Sannsynlighet for utløsning
vurderes til > 1/100. Faresonegrense ytterkant grusvei.
089
Stor blokk ca. 2m3 på nedsiden av grusveien. I skjæringen ses større sleppe med fall ca. 50
grader mot veien. Bergarten er kvartsitt- friksjonsvinkel 35 grader. Deler av blokken over
sleppen har stabil fot i vei- men tverrsprekker gjør at det også er mindre blokker uten fot. Disse
kan løsne- men vil neppe nå over vei og ned til eiendom på nedsiden av veien. Sleppe: 120/50.
Tverrsprekk: 030/70.
090
Søkk- stikkrenne under vei.
091
Ur opp til venstre for traktorveien. Øverst i skrenten løsneområde for steinsprang. Minner om
det ved WPT 085.
092
Søkk. Liten bekk i bunn. Vertikale sprekker har samme retning som søkket.
093
Søkk. Dypt- ca. 10 meter. Trolig sprekkedal dette og. Grunnlendt mark/fjellknauser i området.

4.10.6

Skredfarevurdering

Alle skredtyper har blitt vurdert i detalj.

4.10.6.1

Steinsprang og steinskred

Skrentene i eller rett utenfor kartleggingsområdet er forholdsvis oppsprukket med avløste blokker (se foto
i Vedlegg 14A), og flere steder er årlig sannsynlighet for utfall høy. Størst sannsynlighet for utfall er det
fra skrenten nord for Dalskosi (Figur 72). Skjæringene langs Rv 36 er ikke vurdert.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1, men her er faresonene ved
WPT 118 basert på større blokker enn det som er beskrevet i de generelle innstillingene. Utvalgte
resultater er vist i Vedlegg 14D. Merk at de viste beregningene ikke er vektet med sannsynlighet for
utfall, men at det er gjort skjønnsmessig ved fastsettelse av faresonene.

4.10.6.2

Snøskred

I skrentene er terrenghelningen for stor til at betydelig snødekke kan bygges opp. Mindre utglidninger av
snø kan forekomme, men ikke snøskred med lang rekkevidde. I parti der terrenghelningen er 30-45°, og
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dermed mer egnet for skred med lange utløp, er det skog som reduserer sannsynligheten for utløsning av
snøskred. Også uten skog ville de potensielle utløsningsområder ha lav sannsynlighet for snøskred på
grunn av de klimatiske forholdene. Det er derfor ikke utført beregninger av mulig skredutbredelse for
snøskred.

4.10.6.3

Sørpeskred

Bekkene i kartleggingsområdet har ingen typiske utløsningsområder for sørpeskred, og nedslagsfeltene er
små og lave. Dette, sammen med mangel på historiske sørpeskredhendelser i området generelt, gjør at vi
vurderer at årlig sannsynlighet for sørpeskred inn i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000.

4.10.6.4

Jord- og flomskred

Det er ikke geomorfologiske spor etter jord og flomskred i kartleggingsområdet. Nedslagsfeltene til
bekken i området er forholdsvis små, og det er begrenset med løsmasser tilgjengelig for erosjon langs
søkkene. Basert på dette, vurderer vi at årlig sannsynlighet for jord- og flomskred i området er mindre enn
1/5000.

4.10.6.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Figur 73 og i Vedlegg 14E. Dimensjonerende skredtype er
steinsprang.
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Figur 73: Faresoner for skred for område 16 – Fjostuft.

4.10.6.6

Forutsetninger for faresonene

Det er ingen forutsetninger for faresonene. Ved flatehogst av skogen, vil sannsynlighet for snøskred og
løsmasseskred øke i noen skråninger, men dette vil trolig bare ha marginal betydning for faresonene.

4.10.6.7

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene i kartleggingsområdet, må man vurdere
hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan man etablere fangvoller eller
stenspranggjerder for å stoppe steinsprang. Skrentene er oppsprukket, og rensk og bolting vi nok kreve
omfattende arbeid i større skrenter. I små skrenter der det helt lokalt ikke er for stor grad av
oppsprekking, kan rensk og bolting være aktuelt. Ved boligen på Dalskosi, bør det vurderes å renske
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skrenten rette ovenfor huset, og eventuelt etablere en liten grøft for at eventuelle steinsprangblokker ikke
skal trille ned på gårdsplassen og videre inn i bolighuset.
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4.11 Område 17 – Brekkegrendi
Området er omtrent 1 km langt og 1 km bredt og ligger i dalsiden mellom østenden av Seljordsvatnet, og
Kalddalsfjellet mot grensa til Bø kommune (Figur 74). I området er det spredt bebyggelse med omtrent 7
garder og like mange bolighus. Et oversiktsbilde av den vestlige delen av dalsiden er vist i Figur 75, og
flere bilder er vist i Vedlegg 15A.

Figur 74: Kart over område 17 - Brekkegrendi i Seljord kommune.
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Flombekk

Brekketo søndre

Løsmasseskred
1950-tallet

Øvre Brekke

Brekke

Brekke nedre

Figur 75: Oversiktsfoto av terrenget i område 17 - Brekkegrendi. Foto tatt mot nord.

Øvre Brekke

Figur 76: Jordet øst for Øvre Brekke. Foto tatt mot vest.
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4.11.1

Topografi og grunnforhold

Kartleggingsområdet ligger i en sørvestvendt dalside fra 200 moh. til 425 moh. Terrenget består av søkk
og skrenter som løper omtrent øst-vest. Søkket i nedre del av området heller mot vest, og er slakere enn
20°. Fra bunnen av dette søkket er terrenget preget av to nesten vertikale skrenter i kartleggingsområdet,
og en nord for området. Mellom skrentene er det slakere parti der bebyggelsen og bygningene ligger. Kart
med terrenghelning er vist i Vedlegg 15B.
Berggrunnen i kartleggingsområdet og i fjellsiden ovenfor består av gabbro, amfibolitt, ryolitt gneis og
basalt (NGU, 2017a). Løsmassedekket er kartlagt som morenemasser, tynnest i øvre deler av
kartleggingsområdet (NGU, 2017b).
De slakere terrengparti i området er inn- og utmark (Figur 76), mens de brattere parti er dekket med skog.
En ikke-navngitt bekk renner ned gjennom midten av området (Figur 75), og en mindre bekk renner inn i
området fra øst. De to bekkene renner sammen øst for garden Brekke nedre.

4.11.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi er ikke kjent med tidligere utredninger i kartleggingsområdet.
Aktsomhetssonen for snøskred dekker omtrent hele området, mens aktsomhetssonen for jord- og
flomskred dekker midten av kartleggingsområdet. Aktsomhetssonen for steinsprang berører den
nordvestlige delen av området.

4.11.3

Skredhistorikk

Under befaring fikk vi informasjon om en skredhendelse på 1950-tallet fra beboere i Brekkegrendvegen
222. Da løsnet et løsmasseskred i terrenget vest for Øvre Brekke (ID 1 i Vedlegg 15C). Det var ikke
skade på bygninger eller mennesker. En flomhendelse i 1952 tok en del av veien vest for fritidsboligen
ved WPT 123 i Vedlegg 15C.

4.11.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen sikringstiltak er registrert i NVE Atlas. Under befaringen fikk vi informasjon fra beboere i
Brekkegrendvegen 222 om at det i 2016 ble satt opp isnett på veien opp til øvre delen av området (WPT
128 i Vedlegg 15C).

4.11.5

Befaring og observasjoner

Befaring ble utført av Helge Henriksen, Sondre Lunde og Kalle Kronholm, 2017-08-11. Befaring ble
utført til fots og med bil, og det ble anvendt drone. Sporloggene er vist i Vedlegg 15C. Et utvalg av
registrerte GPS punkt og notater er vist i Tabell 25.
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Tabell 25: Registrerte GPS punkter under befaring. For plassering av punkter, se Vedlegg 15C.
WPT Notat
095
Kvartsskifer- dels glimmerrik. Foliasjon/benkning heller ca. 50 grader inn i dalsiden og har
strøkretning ca. Ø-V. Generelt gir dette en trappeformet topografi i hele området- der flate
partier avløses av bratte små og større skrenter.
096
Kvartsskifer. Foliasjon 240/60; sprekker 140/90, 000/85.
097
U-sving i Brekkegrendvegen. Ca. 80 meter VSV for denne skal det ha løsnet et jordskred sent
på 1950-tallet. Det nådde langt ned mot jordet i vest- 2- 300 meter?? Skålform i terrenget kan
være løsneområdet.
129
Bak eiendommen Brekkegrendvegen 224 (397530, 6789598) er det en liten skrent. Mye
blokker like under. Ved skrentens østende er store røtter i ferd med å sprenge/avløse en større
blokkoppstabling. Om den avløses helt kan blokker ramme hushjørnet/uteområdet.
098
Skrenter bak Brekketo. Bakre skrent som er ca. 1 km lang har en del eksfoliasjonssprekker som
gir skiveformete blokker som sklir ned langs skrenten og legger seg ved foten av skrenten.
Under den bakre skrenten er en liten skrent like bak Brekketo nordre og Brekketo søndre.
Skrenten har ingen steinsprangfare- men har et flatt parti på toppen og en forsenkning bak.
Dette fungerer som en naturlig skredvoll for steinsprang fra den øvre skrenten.
120
Sildrebekk.
121
Skjæring strøk Ø-V, fall ca 50° inn i dalsiden. Oppsprekking parallell foliasjonen. Gneis.
122
Sprekkesett som over. 1/100 i traktorveg, muligens også 1/1000. Kvartsitt, kvartsskifer,
glimmer i noe.
123
Hytte fra 1959. Flom i 1952 tok med hele veien. Senere tok bekk nytt løp og gikk øst for hytta.
124
Fjell i dagen, bekk langsmed. Sildring. Ingen spor etter erosjon i bekken.
125
Skjæring/skrent. Ikke 1/100 sone, 1/1000 i foten/veien.
126
Skrent ovenfor: Enkelt løse blokker (2-4 på strekningen), ikke 1/100, men 1/1000.
127
Slutt traktorveg. Fin ur, ikke fersk.
128
Sikring med isnett 2016.

4.11.6

Skredfarevurdering

4.11.6.1

Steinsprang og steinskred

Skrentene i eller rett utenfor kartleggingsområdet har svært variert grad av oppsprekking. Partiet med
størst konsekvens for bebyggelsen er bak garden Øvre Brekke, Gnr/Bnr 12/35 (WPT 129 i vedlegg 15C).
Her var det flere avløste blokker, med stort potensial for utfall. Disse bør sikres.
Det er utført beregninger av mulig utløpslengde som beskrevet i avsnitt 2.6.1 (vist i Vedlegg 15D), men
på grunn av den varierte graden av oppsprekking, har vi her i meget stor grad vektet resultatene
skjønnsmessig.

4.11.6.2

Snøskred

I skrentene er terrenghelningen for stor til at betydelig snødekke kan bygges opp. Mindre utglidninger av
snø kan forekomme, men ikke snøskred med lang rekkevidde. I parti der terrenghelningen er 30-45°, og
dermed mer egnet for skred med lange utløp, er det skog som reduserer sannsynligheten for utløsning av
snøskred. Også uten skog ville de potensielle utløsningsområder ha lav sannsynlighet for snøskred på
grunn av de klimatiske forholdene. Det er ikke utført beregninger av mulig skredutbredelse for snøskred.
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4.11.6.3

Sørpeskred

Bekkene i kartleggingsområdet har ingen typiske utløsningsområder for sørpeskred, og nedslagsfeltene er
små og lave. Dette, sammen med mangel på historiske sørpeskredhendelser i området generelt, gjør at vi
vurderer at årlig sannsynlighet for sørpeskred inn i kartleggingsområdet er mindre enn 1/5000.

4.11.6.4

Jord- og flomskred

Det er ikke geomorfologiske spor etter jord og flomskred i kartleggingsområdet. Nedslagsfeltene til
bekken i området er forholdsvis små, og det er begrenset med løsmasser tilgjengelig for erosjon langs
søkkene. Vi kan allikevel ikke fullstendig utelukke flomskred langs den største bekken i området (foto i
Vedlegg 15A), spesielt fordi det er indikasjoner på at denne kan ha stor vannføring. Det er derfor tegnet
faresoner for flomskred ned langs denne bekken.
Det er flere parti med bratte løsmasseskråninger. Utglidninger i disse, som hendelsen på 1950-tallet, kan
ikke utelukkes. Det er derfor tegnet faresoner over flere av disse områdene. I de brattere parti av fjellsiden
er det viktig at skogen underlegges skjøtsel, for å sikre at skredfare ikke øker etter eventuell flatehogst.
Det er ikke utført beregninger av utløp for jord- og flomskred.

4.11.6.5

Faresoner for skred

Samlede faresoner for skred er vist i Figur 77 og i Vedlegg 15. Dimensjonerende skredtype er steinsprang
under skrentene, løsmasseskred i og nedenfor bratte parti med løsmassedekke, og flomskred langs bekken
midt gjennom området.
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Figur 77: Faresoner for skred i område 17 – Brekkegrendi.

4.11.6.6

Forutsetninger for faresonene

Skogen i de brattere deler av fjellsiden er viktig for faresonene. Dersom skogen forsvinner, vil
sannsynligheten for grunne utglidninger og flomskred vil øke, og det ville oppstå en del reelle
utløsningsområder for snøskred. Våre vurderinger av skog som er viktig for faresonene er vist i Vedlegg
15F.

4.11.6.7

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere utstrekningen av faresonene inn i kartleggingsområdet, må man vurdere
dels dimensjonerende skredtype, og dels hvilket sikkerhetsnivå man ønsker etter sikring. Generelt sett kan
man i kartleggingsområdet vurdere å etablere ledevoller i områder der flomskred er dimensjonerende, og
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fangvoller eller steinspranggjerder der steinsprang er dimensjonerende. For å redusere sannsynligheten
for utglidninger av grunne jordskred er det viktig å ha god kontroll på overflateavrenning. Huset på
garden Øvre Brekke, Gnr/Bnr 12/35 bør sikres mot steinsprang fra en lokal skrent rett bak huset. Dersom
man vurderer sikring, bør det utføres en nytte/kostanalyse og deretter mer detaljerte vurderinger.
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Vedlegg 1A
Fotovedlegg område 1 – Grungedal

Figur 1: Foto av den østlige delen av fjellsiden.
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Figur 2: Øvre delen av fjellsiden med bekken ned mot Tovsland.
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Vedlegg 2A
Fotovedlegg område 2 – Straumstøyl

Figur 1: Ett av de mere aktive områdene i fjellsiden, øst for Nesheim.
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Vedlegg 3A
Fotovedlegg område 3 – Tveitegrend

Nutestøylane

Bekk

Bekk
Viki
Tveiten sudjordet

Tveiten sudistog

Figur 1: Foto av den østlige delen av fjellsiden ovenfor område 3 – Tveitegrend.
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Vedlegg 4A
Fotovedlegg område 4 – Edland

Bygdevegen
Krokmyr
Edland skule
E134

Sagabekken

Figur 1: Oversiktsbilde med den nedre delen av området. Bilde tatt mot vest.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Boligen på Bygdevegen 165 og fjellsiden ovenfor. Bilde tatt mot nordøst.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 3: Skrenten ved Gardsteignuten med garden Gardsteig nedenfor. Bilde tatt mot nordvest.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 4: Ørnenuten og fjellsiden ned mot Storstein. Foto tatt mot nordøst.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Basseng

Sagabekken

Figur 5: Sedimentasjonsbasseng i Sagabekken nedenfor Bygdevegen 75. Trolig etablert etter
flommen 18. mai 2013.
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Vedlegg 5A
Fotovedlegg område 5 – Arabygdi
Nipabekken

Figur 1: Kildeområder for steinsprang på Nipanuten. Det er potensial for utfall i størrelsesorden
steinskred eller fjellskred fra den sørvestvendte delen av fjellsiden, primært langs det markerte
sprekkesettet (gul stiplet linje). Bilde tatt mot nord.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Uravsetning i foten av Nipanuten. I forhold til størrelsen av fjellsiden, er det relativt lav
steinsprangaktivitet. Nord er opp i bildet.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Nipanuten
Nipabekken
Bekkeinntak

Blankspylt fjell

Figur 3: Nipabekken der den renner ut over fjellsiden. Bilde tatt mot nordøst.
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Vedlegg 6A
Fotovedlegg område 6 – Vå

Utløsningsområde 2, 1982

Mossbekkjuvet

Figur 1: Terrenget ovenfor den østlige delen av området, innover i Vådalen. Skredhendelsen i
1982 som gikk ned langs Mossbekk er tegnet inn. Foto tatt mot øst.
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Vedlegg 7A
Fotovedlegg område 7 – Killingtveit, 8 –
Dalen og 9 – Aksvik

Juvsbekken

Killingtveit

Flomskredavsetninger?

Figur 1: Juvsbekken, som renner inn i området Killingtveit. Foto tatt mot nordvest.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Nordgarden

Bekk fra
Kallåsnuten

Skredskadet skog

Figur 2: Skredskader i skogen langs bekken ned mot Nordgarden, og ned mot jordet mellom
Nordgarden og Aksvik.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 3: Kildeområder for snøskred og steinsprang i fjellsiden ovenfor Aksvik.
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Figur 1: Numedøljuvet med Sandbekk. Foto tatt mot nordvest.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Tveiti nedre i forgrunnen. I bakgrunnen ses utløsningsområdene for snøskred ovenfor
heisanlegget. Foto tatt mot nordvest.
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Vedlegg 9A
Fotovedlegg område 11 – Bøle-Åkre

Figur 1: Skrenten ovenfor kartleggingsområdet er kompakt og lite oppsprukket.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Vedlegg 10A
Fotovedlegg område 12 – Flatdal

Figur 1: Fjellsiden ovenfor den sørlige delen av område 12 - Flatdal i Seljord kommune, med
Floti, Haugen og Vassmoen.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Oversiktsbilde av området rundt Åsegardane.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 3: Fjellskrenten ovenfor bygningene på Åsanvegen.
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Vedlegg 11A
Fotovedlegg område 13 – Århus

Figur 1: Skrenten i den østlige delen av området.
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Vedlegg 12A
Fotovedlegg område 14 – Seljord
sentrum og Kivledalen

Figur 1: Åsheimgrendi nord for Seljord sentrum og Bringsåsnuten.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Detalj av terrenget sørvest for sentrum.

2

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 3: Detalj av Elv som løper ut i området sørvest for sentrum.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 4: Detalj av skrent og bolig ovenfor Seljord folkehøgskule.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 5: fjellsiden i Kivledalen, sett innover.

Figur 6: Foten av skrenten i Kivledalen.
5

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 7: Oversikt over fjellsiden nord for Kivledalen.

Figur 8: Nedre del av fjellsiden i Kivledalen.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Vedlegg 13A
Fotovedlegg område 15 – Grimås

Uravsetning

Figur 1: Typisk plassering av hytte nær skrenten, men utenfor uravsetningen.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Grimaren

Røysdalane

Figur 2: Søkket mellom Grimaren og Grimåsdekkane, opp mot Røysdalane. I dette området kan
det komme sørpeskred. Foto tatt mot øst.

2

Kartforklaring
Kartleggingsområder
GPS punkt (WPT)
Sporlogg bakke
Sporlogg drone
Sporlogg helikopter
Rapporter
Steinblokker
Sikringstiltak
Bruddkant løsmasseskred
Vifter
Ur
Sørpeskred
Forsenkninger
Kildeområder steinsprang
Utløsningsområder snøskred
Utløsningsområde løsmasseskred

Registrerte skredhendelser
Snøskred
Steinsprang
Løsmasseskred
Oppdragsgiver
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Prosjekt
17102 Seljord og Vinje –
Skredfarekartlegging i utvalgte områder
Rapport
17102-01 Faresoner for skred. Utarbeidet
av Skred AS, på oppdrag fra NVE.
Vedlegg 13C
15-Grimås
Registreringskart

0
1:10 000

300
ETRS 89, UTM 33 N.

600

900

1200 m
Dato
2018-02-26
Utført
Kalle Kronholm
Kontroll Andrea Taurisano

Kartforklaring
Kartleggingsområder

Registrerte skredhendelser
Snøskred
Steinsprang
Løsmasseskred

Reach probability (2 m^3; 10 sim)
<= 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 100

Oppdragsgiver
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Prosjekt
17102 Seljord og Vinje –
Skredfarekartlegging i utvalgte områder
Rapport
17102-01 Faresoner for skred. Utarbeidet
av Skred AS, på oppdrag fra NVE.
Vedlegg 13D-c
15-Grimås
Eksempel på beregning med Rockyfor3d.

0
1:5 000

100

200

300

400 m

ETRS 89, UTM 33 N. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no

Dato
2018-02-26
Utført
Kalle Kronholm
Kontroll Andrea Taurisano

Kartforklaring
Kartleggingsområder

Dimensjonerende skredtype
Flomskred
Steinsprang
Snøskred
Flom (sekundæreffekt)
Sørpeskred/flomskred
Flom (ikke faresone)
Grunne jordskred

Faresoner
≥1/100
≥1/1000
≥1/5000

Oppdragsgiver
Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Prosjekt
17102 Seljord og Vinje –
Skredfarekartlegging i utvalgte områder
Rapport
17102-01 Faresoner for skred. Utarbeidet
av Skred AS, på oppdrag fra NVE.
Vedlegg 13E
15-Grimås
Faresoner for skred i bratt terreng

0
1:8 000

200

400

600

800 m

ETRS 89, UTM 33 N. Bakgrunnskart © Kartverket, www.kartverket.no

Dato
2018-02-26
Utført
Kalle Kronholm
Kontroll Andrea Taurisano

Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Vedlegg 14A
Fotovedlegg område 16 – Fjostuft

Figur 1: Relativt ferskt nedfall i tilkomstveien til Dalskosi. Blokken er omtrent 100 cm x 50 cm x
20 cm.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Skrenten nord for bolighuset på Dalskosi.
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Vedlegg 15A
Fotovedlegg område 17 – Brekkegrendi

Brekketo søndre

Figur 1: Garden på Brekketo søndre, med skrenten ovenfor.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 2: Bekken som renner ned midt gjennom kartleggingsområdet. I 1952 var det flom, og
bekken tok da med hele veien, der bilen står.
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Seljord og Vinje – Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Hegnin

Figur 3: Oversiktsfoto med den østlige delen av kartleggingsområdet, gardsbruket Hegnin. Foto
tatt mot øst.

Brekke

Figur 4: Garden Brekke og skrenten ovenfor. Foto tatt mot nord.
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