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Sammendrag 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Søndre Land 
kommune utført av NGI. De kartlagte områdene er 1) Støa, 2) Fluberg, 3) Brua-Sagsvea, 
4) Odnes, 5) Vikerkampen, 6) Flatlia, 7) Bjørlia, 8) Søndre Slette og 9) Søfferud. 
 
Hovedfunn 
Av de kartlagte skredtypene er steinsprang samt jord- og flomskred dominerende fare-
type innenfor kartleggingsområdene i Søndre Land kommune. Jord- og flomskred er de 
skredtypene som utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse.  
 
Snøskred er ikke dimensjonerende fare for områdene og aktsomhetskartene er generelt 
ikke reelle utløsning- eller utløpsområder. Dette vil ikke si at snøskred og snøglidning 
ikke kan forekomme i eller nær vurderte områder, men skog og topografiske- og klimat-
iske forhold gjør at faren for snøskred er begrenset. Det er ikke funnet dokumentasjon 
på historiske snøskred, i eller i nærheten av området 
 
Kart 1E-9E i rapportens vedlegg viser faresoner for skred med årlig nominell sannsyn-
lighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for de ni kartleggingsområdene i Søndre Land. Tabell 1 
oppsummerer antall bygg som ligger innenfor en faresone (1/100, 1/1000, 1/5000) hvor 
plasseringen ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred definert for sikkerhets-
klassen (S1, S2, S3) som bygget er klassifisert i. Totalt i alle sonene er det: 
 
Tallene presentert i Tabell 1forutsetter at alle bygg har FKB-data og at klassifiseringen 
av byggtype S1-S3 etter matrikkelen er riktig (se kapittel 3.3.5 for detaljer). Det poeng-
teres at det er kommunen som fastsetter sikkerhetsklasse, og deres vurdering kan være 
annerledes enn NGIs klassifisering.  
 
Det bemerkes at det mange steder i Søndre Land, er det skog og vegetasjon i bratt terreng 
som binder jord og reduserer erosjon slik at faren for jord og flomskred blir mindre. 
Likeledes er det steder der steinsprang blir dempet av skog. Disse effektene gjør fare-
sonene er vesentlig mindre enn hvis terrenget var uten skog. NGI har lagt dagens (2018) 
skogforhold til grunn for vurderingene, og har i kartvedlegg F for hvert delområde angitt 
hvilken skog som har betydning for faresonene. Hugst av slik skog vil kunne øke fare-
sonene og medføre at skredsonene blir ugyldige. 
 
 
 
 
 
 
 



 

P:\2018\02\20180283\Leveransedokumenter\Rapport\20180283-01-R_Rev1_Søndre Land_final.docx 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-04 
Rev.nr.: 1 
Side: 3  

Tabell 1 Antall bygg innenfor en faresone hvor plasseringen ikke tilfredsstiller TEK17 skredkrav 
for sikkerhetsklassen (S1, S2, S3) som bygget er klassifisert i. 

Faresone 1/100  Faresone 1/1000  Faresone 1/5000 

Kartleggingsområde Sum S1 S2 S3  Kartleggingsområde Sum S2 S3  Kartleggingsområde S3 

1 Støa 0 0 0 0  1 Støa 1 1 0  1 Støa 1 

2 Fluberg 3 1 2 0  2 Fluberg 3 3 0  2 Fluberg 0 

3 Brua-Sagsvea 1 1 0 0  3 Brua-Sagsvea 1 1 0  3 Brua-Sagsvea 0 

4 Odnes 0 0 0 0  4 Odnes 0 0 0  4 Odnes 0 

5 Vikerkampen 0 0 0 0  5 Vikerkampen 1 1 0  5 Vikerkampen 0 

6 Flatlia 0 0 0 0  6 Flatlia 0 0 0  6 Flatlia 0 

7 Bjørlia 0 0 0 0  7 Bjørlia 0 0 0  7 Bjørlia 0 

8 Søndre Slette 0 0 0 0  8 Søndre Slette 1 0 1  8 Søndre Slette 1 

9 Søfferud 0 0 0 0  9 Søfferud 0 0 0  9 Søfferud 0 

  Totalt 4 2 2 0    Totalt 7 6 1    Totalt 2 
 
Kartlagte skredtyper 
Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:  

 Steinsprang og steinskred 
 Jordskred 
 Flomskred  
 Sørpeskred 
 Snøskred 

 
I områder som kan utsettes for flere typer skred er det den samlede nominelle årlige 
sannsynligheten for skred som skal legges til grunn. Faresoner for den samlede skred-
faren fastsettes ut fra skredtype med lengst skredrekkevidde (dimensjonerende skred-
type) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred, og er utarbeidet i henhold til sikker-
hetskravene i TEK17.  
 
Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurder-
inger som tar i betraktning lokale forhold. Utredning av faresoner for kvikkeleireskred 
og fjellskred er ikke en del av denne kartleggingen.  
 
Bruk av faresonekartene 
Faresonekartene for skred i bratt terreng har høyere detaljeringsgrad enn de landsdekk-
ende aktsomhetskartene og vil erstatte disse i arealplanleggingen i de kartlagte områd-
ene.  
 
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, 
og kan tilknyttes bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Sikker-
hetskravene gitt i TEK17 §7.3 skal oppfylles ved nybygg eller ombygging av eksister-
ende bebyggelse. Dette gjøres ved å plassere byggverket utenfor området som har større 
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skredfare enn TEK17 tillater, eller ved å utføre sikringstiltak eller dimensjonere og 
konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan medføre dersom skred-
lastene ikke er for store. Maksimal skredlast bør ikke være større enn anslagsvis 50 kPa.  
 
Hensynssonene for skred må også innarbeides når kommuneplanen for Søndre Land 
kommune rulleres.  
 
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. Kommunene 
har ingen klar juridisk plikt til å sikre eksisterende bebyggelse, men har ansvaret for den 
lokale beredskapen i medhold av sivilbeskyttelsesloven. 
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1 Innledning 

Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartleggingen for utvalgte områder i Søndre 
Land kommune utført av NGI. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av 
NVE. 
 
De aktuelle faresonene vurdert i dette prosjektet er vist i Vedlegg E under hvert del-
område, og de er tilgjengelig i digital form på NVEs nettsider.  
 
1.1 Bakgrunn 
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging 
av skredulykker. Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder 
er et viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid.  
 
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i 
årene framover, og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging 
for ulike typer skred. Som en del av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i 
bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jord-
skred og flomskred. 
 
Områdene som skal kartlegges i hver utvalgt kommune er definert av NVE. De er identi-
fisert ved hjelp av innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommun-
ene. 
 
1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene  
Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosess-
er og benytter de metodene som er vanlige ved faresonekartlegging. Utarbeidelse av 
faresonekart er en kompleks prosess. Først omfatter det innsamling og gjennomgang av 
eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle fareområder. Det følges opp 
med feltarbeid for å undersøke og kartlegge geologiske forhold som har betydning for 
skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til slutt er det en skredfaglig 
vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. Kartleggingen 
gjøres i en detaljeringsgrad som i enkelte kan i brukes direkte på byggesaksnivå, det vil 
si at faresonene satt ikke burde endres nevneverdig om man utfører mer detaljerte 
undersøkelser. Sikringstiltak vil normalt endre faresonene. 
 
Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen er tatt utgangspunkt i eksisterende skred-
utsatt bebyggelse og er avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. 
Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og kartlegges som en del av arealplanprosess-
en, 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. 
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Faresoner er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med 
nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder 
skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter 
snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred.  
 
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i 
arealplanlegging for områdene som faresonekartene dekker. Områder utsatt for skred-
fare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at 
det for eksempel ikke tillates etablering av nye bygg i S2-klasse innenfor 1000-års skred-
faresoner, med mindre det utføres tiltak som sikrer bebyggelsen mot skred. Hensyns-
sonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Søndre Land kommune rull-
eres. Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
 
1.3 Skredtyper i bratt terreng 

1.3.1 Steinsprang og steinskred 

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

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

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte 
elve- og bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vann-
føring. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større stein-
blokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. Skredmassene kan avsettes med 
langsgående rygger på siden av skredløpet (levéer) og oftest i en stor vifte. På slike vifter 
vil de groveste massene legges ved topp av viftas apex og gradvis finere masser depon-
eres utover i vifta mens vann og slam fortsetter enda lenger. Massene som transporteres 
i et flomskred kan komme fra store og små jordskred langsetter flomløpet, undergraving 
av tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet 
kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når dammen bryter kan 
man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i løpet. 
Det høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde. 
 
1.3.4 Sørpeskred 

Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, 
kan det oppstå sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i 
områder med liten gradient og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på 
grunn av tele og is. Sørpeskred kan også løsne som følge av snødemte sjøer eller vass-
drag. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget og skredmassene i et 
sørpeskred beveger seg som en flytende masse og har langt høyere tetthet enn snøskred. 
Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten 
ytterligere. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de 
kunne bre seg utover store områder.  
 
1.3.5 Snøskred 

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnø-
skred og flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved 
helt vannmettet snø oppstår det sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjell-
sider, og det starter gjerne med en liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger 
seg nedover, blir nye snøkorn revet med og skredbanen utvider seg slik at skredet får en 
pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå hastigheter på mer enn 200 km/t. 
Skred med høy hastighet eller som går ut for stup vil mobilisere luftmassene slik at det 
oppstår skredvind eller fonnvind med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade 
vinduer og lette byggverk. Et flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som 
et flak langs et glideplan. Dette glideplanet kan være et svakt sjikt i snødekket, en grense-
flate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i overgangen mot bakken. Flakskred 
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kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned 
i dalbunnen. 
 
 
2 Oversikt over de kartlagte områdene 

2.1 Geografi 
Figur 2-1 viser de ni områdene i Søndre Land kommune som er kartlagt. Områdene 
dekker til sammen 9,86 km2. Data for de ni områdene er gitt i det følgende og rekkefølge 
er sortert slik:  

1) Støa  4) Odnes  7) Bjørlia 
2) Fluberg  5) Vikerkampen 8) Søndre Slette 
3) Brua-Sagsvea 6) Flatlia  9) Søfferud 
 

 
Figur 2-1 Oversiktskart over de ni vurderte områdene i Søndre Land kommune. 
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2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 
Søndre Land kommune ligger i Oppland fylke og grenser i nord til Nordre Land, i nord-
øst til Gjøvik, i øst til Vestre Toten, i syd til Gran, i sydvest til Ringerike og i vest til 
Sør-Aurdal. 
 
Søndre Land ligger på øst- og vestsiden av den nordlige delen av Randsfjorden, som 
ligger på ca. 133 moh. Fra Randsfjorden stiger landet bratt til skogkledte åser på begge 
sider av sjøen, slik at mesteparten av kommunen ligger mellom 300 og 600 moh. 
Kommunens høyeste punkt er Vesle Skjellingshovde (860 moh.) som ligger i nordvestre 
del av kommunen.  
 
I tillegg til Randsfjorden finnes det også en del mindre sjøer; de største er Landåsvatnet 
og Trevatna. De største elvene er Landåselva, Lomsdalselva og Fallselva, som alle renn-
er ut i Randsfjorden. Det meste av kommunen tilhører Randsfjordvassdraget, men 
mindre områder i øst har avløp mot Mjøsa, og områdene lengst i vest tilhører Begna-
vassdraget. Langs breddene av Randsfjorden finnes en del dyrket mark, mens resten av 
kommunen for det meste består av skog og myr. Av kommunens areal på 728 km² er 
omtrent 9% ferskvann, 8% myr, 76% skog og 4% jordbruksareal.  
 
Figur 2-2 viser løsmassekart for Søndre Land kommune. Fjellsidene langs kartleggings-
områdene består foruten bart fjell hovedsakelig av morenemasser (grønt), og stedvis 
også skredmateriale (rødt) som sammenhengende urer under de bratteste fjellsidene. I 
dalbunnen har elvene avsatt finkornede fluviale løsmasser (gult), og flere steder er det 
rester av glasifluviale terrasser langs dalsidene, avsatt av breelver under siste istid 
(oransje). 
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Figur 2-2 Oversikt over løsmassegeologien for de ni aktuelle områdene i Søndre Land kommune, 
fra NGUs løsmassekart. Nordre del har publisert kart fra NGU målestokk 1:50 000, i sør 1:250 
000. 
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Bergartene i det meste av områdene langs nordre del av Randsfjordområdet er ikke kart-
lagt i N50 serien, kun i 1:250.000, se Figur 2-3 som viser de ni aktuelle sonene i berg-
grunnskartet med oversikt over geologien i området fra NGUs berggrunnskart. Området 
består av gneis og granitt (gneis er en granitt som har blitt omdannet for eksempel under 
fjellkjedefoldinger) samt metasedimentære bergarter fra skyvedekket i nord. Detaljer om 
geologien er gitt for hvert delområde.  
 
Figur 2-3 viser at berggrunnen i kartleggingsområdene består hovedsakelig av 
prekambriske bergarter med variert sammensetning. Grunnfjellet i dette området består 
i hovedsak av biotittgneis og glimmerskifer, lys til mørk grå, båndet, fin- til grovkornet. 
Det finnes stedvis linser med amfibolitt og kropper av ortogneis med tonalittisk til 
granittisk sammensetning. I tillegg til biotittgneiser og glimmerskifer finnes det innenfor 
kartleggingsområdet Fluberg sedimentære bergarter tilhørende Røykengruppen (545 – 
470 mill. år gammel) som kalkstein, skifer, alunskifer og sandstein. Stedvis forekommer 
konglomerat. De sistnevnte bergarter er ytre del av det kaledonske skyvedekket. 
 
Glimmerskifer er generelt mye mer oppsprukket, og gir opphav til dårligere berg enn 
granitt og gneiser, da de sistnevnte generelt er harde og mindre oppsprukne bergarter 
som gir opphav til mer massivt/stabilt berg. Det ligger også overskjøvne sedimentære 
bergarter tilhørende Hedemarkgruppen (1000 - 445 mill. år) som sandstein (Vardals-
sandstein) og kvartsitt (Ringsakerkvartsitt), kort avstand nord for kartleggingsområdene 
Vikerkampen, Odnes, Brua-Sagsvea og Fluberg. 
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Figur 2-3 Utsnitt av NGUs 1:250.000 kart over berggrunnsgeologi i Søndre Land kommune. 
Gneis i sør, overliggende skyvedekke i nord med metasedimentære bergarter. 
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2.3 Aktsomhetskart 
Tabell 2: Oversikt over de utvalgte delområdeneviser for hvert delområde en oversikt 
over lengden av åssiden, laveste og høyeste punkt, og områder som berøres av 
aktsomhetskart. 
 
Tabell 2: Oversikt over de utvalgte delområdene i Søndre Land. 

Område Navn 
 

Fjellside Kote (m) Aktsomhetssoner 

  

 
Areal, 
km2 Lengde Bunn Topp Diff. Snø Stein Jord/flom 

1 Støa 1,15 1700 m 133 290 157 x  x 
2 Fluberg 2,58 2800 m 133 310 177 x x x 
3 Brua-Sagsvea 0,17 700 m  150 235 85 x  x 
4 Odnes 2,23 3300 m 133 210 77 x x x 
5 Vikerkampen 0,96 1700 m 135 245 110 x x x 
6 Flatlia 0,66 1000 m 133 265 132 x  x 
7 Bjørlia 0,81 1300 m 133 285 152   x 
8 Søndre Slette 0,44 1200 m 133 230 97 x x x 
9 Søfferud 0,86 2200 m 133 210 77 x x x 
  SUM 9,86         

 
Snøskred er ikke en aktuell dimensjonerende fare for områdene og aktsomhetskartene 
har generelt ikke reelle løsneområder eller utløpsområder. Dette vil ikke si snøskred og 
snøglidning ikke kan forekomme i eller nær vurderte områder. Aktuelle snømengder for 
1- og 3- døgn er små, samt at en ikke har områder i dag, der snø kan drive inn. Det er 
ikke funnet dokumentasjon på historiske snøskred, i eller i nærheten av området. 
 
Aktsomhetskart for steinsprang er generelt gode, men en del mindre skrenter og løs-
blokker som kan løses ut i bratt terreng er ikke inkludert. 
 
Jord- og flomskred er viktig i området, men aktsomhetssonene er generert på for grovt 
topografisk grunnlag og spredningsmønstret er ikke helt reelt. Løsnepunktene er mange 
steder plassert oppe i ur eller fjellskrenter.  
 
2.4 Klima 
Klimaanalysen er basert på griddede data fra SeNorge2 (Lussana et al., 2016; Saloranta, 
2014) hentet fra fem punkter fordelt over kartleggingsområdet (Figur 2-4). De fleste av 
punktene ligger i potensielle utløsningsområder for skred, mens enkelte ligger lavere for 
referanse av høydegradienter og temperatur i utløpsområder.  
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Figur 2-4 Oversikt over lokasjoner hvor SeNorge-data er benyttet i klimaanalysen (rød sirkel). 
Ved to av punktene er i tillegg vind analysert basert på stasjonsdata (stjerne). 

 
De valgte klimalokasjonene er beskrevet i Tabell 3 og er benyttet for analyse av års-  
(Tabell 4) og månedsnormaler (Figur 2-5 Månedsnormaler (1981 - 2010) for 
lufttemperatur for klimalokasjonene i Figur 2-4., Figur 2-5 og Figur 2-6), samt ekstrem-
analyse av temperatur, nedbør, snøhøyde og snøtilvekst (Figur 2-9).  
 
Fullstendig klimaoversikt er produsert for samtlige lokasjoner, men kun "Flatlia" er 
inkludert i rapporten da denne gir et godt inntrykk av det generelle klimaet i området. 
Fremherskende vindretning er analysert på bakgrunn av observasjoner fra den offisielle 
meteorologiske stasjonen 21680 Vest-Torpa II (markert med stjerne i Figur 2-4). 
 
SeNorge2 er interpolerte temperatur- og nedbørsdata basert på meteorologisk institutt 
sine værstasjoner. De griddede dataene er videre brukt inn i en snømodell (HBV-modell) 
som beregner snøhøyde og nysnøtilvekst. Datasettet har kontinuerlige daglige dataserier 
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for perioden 1958 – 2017, med 1x1 km grid celler som dekker hele Norge. Dette gir 
homogene dataserier med korresponderende nedbør, temperatur og snødata for den aktu-
elle områder, og muliggjør generelt en klimaanalyse mer tilpasset selve skredområdene. 
Vinddrift av snø vil ikke representeres i et slikt datasett, og det er derfor viktig å se 
snøhøyder i sammenheng med terreng, vindobservasjoner og vintertemperatur. 
 
Tabell 3: Oversikt over lokasjonene beskrevet i klimaanalysen. Stasjoner hvor observasjonsdata 
er benyttet for analyse av fremherskende vindretninger er markert. 

Klimalokasjoner UTM33 X UTM33 Y Høyde, moh Klimaanalyse Vinddata 
Odnes 237802 6750966 168 x  
Flatlia 240765 6741229 235 x  
Søndre Slette 244435 6729126 323 x  
Søfferud 241505 6723817 270 x  
Vest-Torpa II 231132 6765682 534  X 

 
 
Tabell 4: Årsnormaler for temperatur og nedbør, samt maksverdier for døgnnedbør og snø-
høyde for samtlige klimalokasjoner. Dato for hendelse er oppgitt i parentes. Verdiene er basert 
på SeNorge2-data for normalperioden 1981 - 2010. 

Sted Høyde 
(moh.) 

Årsmiddel 
temperatur 

(°C) 

Års-
nedbør 

(mm) 

Maks døgn- 
nedbør (mm) 

Maks snøhøyde 
 (cm) 

Odnes 168 4,2 807 53,9 (09-07-1973) 1,0 (06-03-1988) 
Flatlia 235 3,9 734 54,6 (09-07-1973) 1,1 (06-03-1988) 
Søndre 
Slette 323 3,5 719 66,6 (14-08-1994) 1,3 (01-04-1988) 
Søfferud 270 3,8 719 68,0 (14-08-1994) 1,3 (01-04-1988) 

 
 
2.4.1 Temperatur og nedbør 

Søndre Land ligger i klimatisk sone preget av kontinentalt klima, med relativt kjølige 
vintre og middeltemperatur i juli omkring 15 °C (Figur 2-5Figur 2-6). Årsnedbøren i 
området er lav (700-800 mm), og årsmiddeltemperaturen ligger rundt 4 °C (Tabell 4). 
Størsteparten av nedbøren kommer i sommerhalvåret, og da dels som konvektiv nedbør. 
Klimaet i kommunen er relativt homogent, men det er en svak gradient i nedbør nord til 
sør (Figur 2-6). De kalde stabile vintrene gjør at større snøhøyder kan akkumulere.  
 
På de nedlagte stasjonene Odnes (1927-1977) er største observerte snøhøyde 108 cm i 
1967, mens største observerte døgnnedbør er 46,5 mm, juli 1968. På Fluberg – Røen 
(1957-1996) er største observerte snøhøyde 103 cm i mars 1966, mens største observerte 
døgnnedbør er 58,9 mm, juli 1968. 
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Den største observerte snøhøyden i Tabell 4  er interpolert fra en nedlagt stasjon Brandbu 
20740, som lå mye høyere enn de andre stasjonene og har dermed mer akkumulert snø 
utover ettervinteren. Det som er tilfelle, er at nedbørsituasjonen i 2007, knapt er fanget 
opp av noen stasjoner, og dette sier oss at lokale nedbør-ekstremer ikke blir fanget opp 
i metrologiske data. 
 
Klimaframskrivinger (Hanssen-Bauer et al., 2015) for Norges fastland frem mot år 2100 
viser at man kan forvente en økning i nedbørmengdene på mellom 14 % (scenario 1, 
RCP 4.5) og 23 % (scenario 2, RCP 8.5) i kommunen. Økningen om vinteren er hen-
holdsvis 26 % og 43 % for de to scenariene. Temperaturen vil øke med mellom 2.7 °C 
og 4.6 °C. Dette har også en effekt på snødekket, som er forventet å minke med mellom 
-41 % og -65 %. Antall dager med snø på bakken er forventet å reduseres med henholds-
vis -47 og -83 dager for de to scenariene. 
 

 
Figur 2-5 Månedsnormaler (1981 - 2010) for lufttemperatur for klimalokasjonene i Figur 2-4. 
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Figur 2-6 Månedsnormaler (1981 - 2010) for nedbør for klimalokasjonene i Figur 2-4. 

 
2.4.2 Vind 

Det er få værstasjoner i kartleggingsområdet som har observasjoner av både vind og 
nedbør.  
 
Stasjon 21680 Vest-Torpa II ligger nord for kommunen, og har målinger tilbake til 1986. 
Dominerende vindretninger er fra sørlig og vestlig sektor, hvor den sterkeste vinden 
kommer fra vest. Det er også en del vind fra nordlig og østlig sektor.  
 
Nedbørførende retninger er tilsvarende, men med en større dominans av sørlige og 
sørøstlige retninger. Nedbørførende vindretninger ved lufttemperatur <1 °C er i hoved-
sak fra sørøst, men også med bidrag fra vest og nord. Det var svært få målinger med 
nedbør og vind over 5 m/s (Figur 2-7 og Figur 2-8). Dette kan ha sammenheng med at 
nedbør ikke først og fremst kommer i forbindelse med lavtrykksaktivitet, men heller som 
konvektiv nedbør eller frontnedbør.  
 
Vind kan også ha betydelig effekt på skredfaren. Dal og fjellsider som ligger i le for de 
vanligste nedbørførende vindretningene har flest snøskred. I de områdene som her 
vurderes er ikke snødrift et problem. Med dagens skogforhold er det ingen lokaliteter 
som har større åpne felter med innblåsing av snø, og det er heller ikke snøskredfare for 
skred med store hastigheter og rekkevidde. Når det gjelder faren for jordskred/flomskred 
og sørpeskred er faren størst i fjellsider som vender mot vinden. Dette vil i noen grad 
også gjelde for steinskred. Regn på snø i fjellet kan føre til utløsning av våte snøskred 
samt sørpeskred særlig fra de fjellsidene som vender mot varm vind.  
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Analysen viser at nedbørførende vindretninger i sommerhalvåret (> 10 mm/døgn) med 
vind sterkere enn 3 m/s ofte kommer fra sør og sørvest. Sør- og sørvestvendte skråninger 
kan derfor være mer utsatt for flom- og jordskred, men på grunn av generelt lite vind i 
forbindelse med observert nedbør er dette av mindre betydning.  
 

 
Figur 2-7 Vindroser for stasjon 21680 Vest-Torpa II. 

 

   
Figur 2-8 Prosentfordeling av vindretninger ved nedbørshendelser med døgnnedbør > 10 mm 
(venstre) og tilsvarende ved lufttemperatur < 1°C (høyre) ved stasjon 21680 Vest-Torpa II. Kun 
målinger med vindhastighet > 3 m/s er inkludert. 
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2.4.3 Klimastatistikk 

I det fullstendige klimaprofilet, her for Flatlia (Figur 2-9), er returperioder for årlig maks 
snøhøyde beregnet med Gumbel-fordeling, mens returperioder for 1- og 3- dagers ned-
bør og nysnøtilvekst er beregnet med peak-over-threshold (POT-metoden). Figurer med 
fullstendig klimaoversikt er ikke inkludert for alle klimapunkter, men returverdier for 
100- og 1000 års returperioder for samtlige stasjoner er sammenfattet i Tabell 5. 
 
Det er liten variasjon i ekstremverdier for nedbør og snø i kommunen. Nedbør på 1- og 
3-døgn er sjeldent over henholdsvis 60 og 90 mm. Tilsvarende overstiger 1- og 3-døgns 
nysnøtilvekst sjeldent 35 og 48 mm. Kalde og stabile vintre gjør at snø kan akkumulere 
over lengre tid, og års-maksimale snøhøyder kan komme opp i 1,5 m til 2 m for retur-
perioder 100- og 1000 år. 
 
Siden datasettet er basert på interpolerte data, vil dataserier hentet fra posisjonen nær en 
værstasjon ligne stasjonsdata, men ikke være eksakt. Generelt sett vil man anta at retur-
verdier basert på interpolerte data i områder langt unna værstasjoner er noe lave, fordi 
interpolerte data til en viss grad vil glattede ekstremverdier observert ved enkeltstasjon-
er. Det bemerkes at 1000-års returperioder beregnet på 60 år med observasjoner gir stor 
grad av ekstrapolering og må kun benyttes som en indikasjon.  
 
Parametersetting og bruddhøyde for snøskredmodellering er delvis basert på returverdi-
ene fra SeNorge, men lokal akkumulasjon på grunn av vinddrift er også tatt hensyn til. 
Tabell 5 viser eksempel anvendt for områdene. Det som kommer fram her, er at en har 
små verdier for 1- og 3- døgns nedbør, omkring det halve av hva en har i typiske snø-
skredområder.  
 
Tabell 5: Returverdier for 1- og 3-døgns nedbør (RR) og nysnøtilvekst (HNW), og årlig maks 
snøhøyde (HS) for samtlige klimapunkter i kartleggingsområder. Verdiene er basert på 
SeNorge-data for perioden 1958 – 2015. 

Sted RR (mm) HNW (mm) HS (m)  
1-døgns 3-døgns 1-døgns 3-døgns årlig maks  

100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 
Odnes 60 74 94 114 34 40 43 46 1.5 2.0 
Flatlia 59 74 90 109 32 37 45 48 1.6 2.1 
Søndre Slette 60 80 87 106 31 36 47 50 1.7 2.2 
Søfferud 61 80 84 99 31 35 49 53 1.8 2.4 
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Figur 2-9 Klimaoversikt for Flatlia, som ligger sentralt i kartleggingsområdet (Figur 2-4). 
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3 Metodikk for fastsettelse av faresoner for dette 
oppdraget 

3.1 Skredhistorikk 
Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten 
årlige skredene og de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser 
er derfor svært viktig i en skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områd-
er som er mest utsatt for skred, hvilke områder som er mer sikre. Også observasjoner 
kan også gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. NGI har brukt 
følgende kilder for å samle inn informasjon om tidligere skred: 

 Nasjonal skreddatabase tilgjengelig via NVEs nettsider og skrednett.no 
 Intervju av lokale under befaringen 
 Vegvesenets egne database på vegkart.no 
 Bygdebøker digitalt tilgjengelig 
 Egne observasjoner av skredspor under befaringen 
 Flybildestudier 
 Beskrivelser i rapporter som vi har fått tilsendt eller selv har funnet i prosjektet 

 
NGI har benyttet og vurdert historisk informasjon i Nasjonal skreddatabase på 
skrednett.no. Disse registreringene har ofte en unøyaktig stedsangivelse og i en del 
tilfeller er tolkningen av kildetekstene ikke i samsvar med en vurdering av hvilke skred-
typer som er sannsynlig ut fra en geomorfologisk tolkning. Mange av registreringene er 
dessuten hendelser mot veg eller jernbane som nedfall av is og stein fra lokale vegskjær-
inger, noe som ikke vurderes i farekartleggingen. Opplysningene er likevel nyttige som 
utgangspunkt for intervjuer med lokalpersoner, videre litteratursøk og egne faglige 
vurderinger.  
 
For flom og flomskred er arkivet fra NVE en viktig kilde i dette området. NVE har 
vurdert, prosjektert og utført sikringstiltak i dette området i nær 150 år. I dette området 
gjelder det særlig elver og bekker med stor masseføring og erosjon. I Søndre Land 
kommune er det registrert to tiltak i NVEs arkiv, en elveforbygning fra 1938 i 
Kronborgelva/Landåselva (omtrent samme sted det var en skade i 2007), og det andre 
tiltaket er i nedre del av Nordråkselva, sør for Vikerkampen. Her er løpet forbygd fra fv. 
245 og ned til fjorden som en reparasjon etter flommen 12.08. 2007. 
 
Bygdebøker, lokalhistoriske skrifter og intervju gir en del informasjon om tidligere 
hendelser. Vi har prøvd å vurdere opplysningene med en kildekritisk tilnærming og se 
omtalene av hendelsene i lys av tiden da de inntraff og hvordan senere tolkninger av 
disse er gjort. Kulturelle, klimatiske og sosioøkonomiske forhold som er forskjellig fra 
de som eksisterer i dag, antas i mange tilfeller å ha hatt stor betydning. For Bygdebøkene 
under Søndre Land, er det søkt på skred, ras, flom, elvebrudd, men en finner kun noe 
dokumentasjon om flom og elver. 
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Tidligere skredhendelser er i noen grad observert ute i terrenget. For eksempel vil spor 
etter nyere snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen. Steinskredblokker 
som var for store til å ryddes bort med tidligere tiders redskap er også i mange tilfeller 
blitt liggende som vitnesbyrd på steinspranghendelser. Likevel er det slik at grunneierne 
som oftest utbedrer skader etter skred og flomhendelser. Skredblokker fjernes fra utmark 
og bebygde områder, og brukes til steingjerder, murer eller annet. Det ryddes etter flom-
skred, og dreneringsforhold og bekkeløp utbedres og sikres. Samlet betyr dette at spor 
etter skred kan være borte, og at tidligere skredhendelser ikke trenger være relevant for 
dagens farevurdering.  
 
Bygningsplassering på gårdene antas i noen tilfeller å være betinget av skredfare ut fra 
kunnskap som ble tilegnet ved generasjoners erfaringer med tidligere skredhendelser. 
For eksempel kan dette vise seg ved tradisjonelle klyngetun som av denne grunn ikke 
ble oppløst ved utskiftningen på 1800-tallet. 
 
NGI har vektlagt historisk informasjon der hendelsen med rimelig sikkerhet kan sted-
festes. Dette gjelder i noen tilfeller hendelser tilbake til 1600-tallet, men ofte er eldre 
hendelser så usikre at de i liten grad har praktisk nytte i arbeidet. Hendelser siste 100 år 
er ofte mye sikrere, og har vært viktige i NGIs arbeid. I Søndre Land har vi ikke hatt 
tilgang til slike historiske opplysninger.  
 
En oversikt over skredregistreringer er gitt for hvert delområde i kapittel 4. Alle regi-
strerte historiske skredhendelser er stedfestet på kart i Vedlegg 1C-9C, Registrerings-
kart.  
 
Det foreligger ingen tidligere utredninger av faresoner eller større historisk dokument-
erte skred i delområdene. Det var noen mindre hendelser i 2007, 2008, 2016 og 2017 
som har skjedd utenfor de aktuelle kartlagte områdene. 
 
3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 
Kartleggingsområdene i Søndre Land kommune er dekket med en høyoppløselig DHM 
generert fra flybasert laserskanning. En digital høydemodell (DHM) er en tredimensjo-
nal digital presentasjon av terrenget som gir informasjon om høyde over havet i hvert 
punkt av datasettet. Denne DHM er relativt nøyaktig, og NGI har i dette prosjektet 
benyttet terrengmodell med en oppløsing på 1 m innenfor alle kartleggingsområdene. 
 
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skygge-
kart fra høyoppløselige DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å 
avgrense skredbaner, løsneområder, skredavsetninger osv.  
 
Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser bratthet av terrenget for hvert punkt 
i datasettet i forhold til nabopunktene. Helningsvinkel er en av de viktigste parameterne 
for å definere løsneområder for skred. Helningskartet som vises i Vedlegg 1B-9B er delt 
i følgende klasser: 

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

 
3.3 Kartanalyser i GIS 
Som en del av forarbeidet utføres en rekke kartanalyser ved hjelp av Geografisk 
Informasjons System (GIS). Disse er nyttig under feltarbeidet, samtidig som resultatene 
kan vurderes og verifiseres i felt. Resultatene fra disse analysene inngår som en del av 
kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av faresoner. 
 
3.3.1 Kildeområder 

En rekke analyser utføres på detaljerte terrengmodeller i GIS i forkant av feltarbeidet, 
for å identifisere potensielle kildeområder for skred som skal vurderes i felt: 

 Steinsprang: Områder brattere enn 50° samt areal vurdert visuelt på kart.  
 Snøskred: Områder brattere enn 30° og analyse av skogdata (SATSKOG) viser 

lite skog* (*analyse av SATSKOG-data hvor nD<= 0,0025 og BHD <= 0,16 
m, hvor nD er antall trær per m2×BHD og BHD er brysthøydediameter, NGI 
2016). 

 Jordskred: Områder med helning ca. 25°- 45°, for 1/5000 vurderes områder ned 
mot 15° sett i sammenheng med terrengform og tilgang til vann (resultatet fra 
GIS-analyse av dreneringsveier), samt løsmassetype.  

 Flomskred og sørpeskred: Bekker og forsenkninger hvor større vannmengder 
vil drenere ved ekstrem nedbør. Resultat fra GIS-analyse av bekker, drenerings-
veier benyttes sammen med observerte sedimenter til å vurdere flomskredfare. 
GIS-analysen angir også nedbørfelt til den enkelte dreneringsvei slik at en kan 
vurdere hvordan en flom kan bygge seg opp. 

 
3.3.2 Dreneringsveier 

Potensielle dreneringsveier blir funnet gjennom terrenganalyse i GIS, med bruk av 
verktøyet Flow Accumulation i ArcGIS, basert på terrengmodell med 1 m oppløsning.  
 
I Søndre Land er det brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger, når 
forsenking eller bekkeleie går ut på et område med spredning. Dette gjøres ved å bruke 
rutinen flowdir med opsjon DINF før beregning av FlowAcc. Dette gir et mer reelt 
strømmingsmønster enn bruk av standard opsjon D8. I disse beregningene er det ikke 
tatt hensyn til rør gjennom veger, jernbane eller andre lukkede strekninger.  
 
Denne analysen er nyttig for å visualisere de naturlige dreneringsveiene i terrenget som 
kan bli vannførende under kraftige nedbørshendelser. Resultatet av analysen er et raster 
hvor verdien i hver celle angir hvor mange andre celler som tilfører cellen vann. Jo høy-
ere verdi, jo større område leder vann til cellen. Ved å filtrere bort alle celler under en 
terskelverdi, vil dreneringsveiene visualiseres i kartet. I analysen kan det skilles på 
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mindre dreneringsveier, og områder med høyere forventet vannføring i nedbørsperioder. 
Disse områdene er typisk mer utsatt for erosjon og skred, og er et relevant grunnlag for 
våre skredfarevurderinger. Flomskred og vannrelaterte massebevegelser følger i stor 
grad dreneringsløpene som er identifisert ved hjelp av denne analysen. Dreneringsveiene 
er vist i registreringskartene i Vedlegg C. 
 
3.3.3 Geomorfologisk tolkning fra skyggekart 

Skyggekart er en visningsmåte av en digital høydemodell (DHM) som gir et relieffkart 
av terrenget. Skyggekart fra høyoppløselige DHM gir en god representasjon av terrenget 
og er svært nyttige i skredkartlegging for å gjøre geomorfologisk tolking. Kartene brukes 
for identifisering av skredavsetninger og erosjonsformer (herunder løsmassevifter, ur, 
skredblokker og andre typer sammenhengende og usammenhengende skredavsetninger, 
samt raviner og andre erosjonsformer), skredbaner og vegetasjonsgrenser.  
 
Sistnevnte kan tolkes ut fra skyggekart fra en digital overflatemodell (DOM) hvor vege-
tasjonen er med. En DOM gir detaljert informasjon om skogen på tidspunktet dataene 
ble innhentet, bl.a. tetthet av skog, hogstfelt, som kan verifiseres i felt.  
 
3.3.4 Studie av relevant tilgjengelig kartmateriale 

Som grunnlag for våre farevurderinger utføres studier av relevante kart og foto. Dette 
vil gjøres som en del av forarbeidet, og benyttes under feltbefaringen. Dette inkluderer: 

 Aktsomhetskart for skred 
 Berggrunnskart 
 Løsmassekart  
 Historiske flybilder 
 Oversikt over etablerte sikringstiltak fra NVEs kartkatalog  

 
3.3.5 Plassering av byggverk i sikkerhetsklasser 

TEK17 §7-3 gir dagens krav til sikkerhet mot skred for ny bebyggelse. For byggverk i 
skredfareområde er det definert tre sikkerhetsklasser for skred (S1-S3), inndelt etter 
sannsynlighet for og konsekvens ved skred. Sikkerhetsklasse S1 omfatter byggverk der 
det normalt ikke oppholder seg personer som eksempelvis garasje og uthus. Sikker-
hetsklasse S2 omfatter byggverk hvor det normalt oppholder seg maksimum 25 personer 
som eksempelvis eneboliger og driftsbygninger i landbruket. Sikkerhetsklasse S3 om-
fatter byggverk hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 personer som eksempelvis 
skoler.  
 
NGI har klassifisert byggene i kartleggingsområdene som S1, S2 eller S3 byggtype. 
Dette er gjort ved hjelp av den 3-sifrede koden for bygningstype basert på bygningskoder 
i matrikkelen som fremgår av nedlastede FKB-data. Bygningstypens 3-sifrede kode 
fremgår bl.a. på denne siden fra Geonorge:  
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F97667F_2BDF_4817_9B7E_82
1CF61212ED 

https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F97667F_2BDF_4817_9B7E_821CF61212ED
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F97667F_2BDF_4817_9B7E_821CF61212ED
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Den 3-sifrede bygningsklassifiseringen gir eksempelvis enebolig kode 111, horisontal-
delt tomannsbolig kode 122, stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer kode 143. 
NGI har på bakgrunn av de 3-sifrede kodene laget en algoritme som grupperer byggtype 
i sikkerhetsklasse S1, S2 eller S3. Følgende algoritme er benyttet av NGI:  
 

Sikkerhetsklasse S3:  
nr = 143 or (nr >= 146 and nr <= 159) or (nr >= 311 and nr <= 321) or (nr >= 511 and nr <= 
521) or (nr >= 531 and nr <= 532) or (nr >= 539 and nr <= 829) or nr == 956  
Sikkerhetsklasse S2:  
(nr >= 111 and nr <= 142) or (nr >= 144 and nr <= 145) or (nr >= 161 and nr <= 163) or (nr >= 
191 and nr <= 229) or nr == 241 or nr == 249 or (nr >= 322 and nr <= 490) or (nr >= 522 and nr 
<= 529) or nr == 533 
Sikkerhetsklasse S1:  
(nr >= 171 and nr <= 183) or (nr>=231 and nr <=239) or (nr >=242 and nr <=248) or nr == 290  

 
 
Eksempelvis vil algoritmen NGI har benyttet, klassifisere enebolig (kode 111) som 
sikkerhetsklasse S2, horisontaldelt tomannsbolig (kode 122) som sikkerhetsklasse S2 og 
stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer (kode 143) som sikkerhetsklasse S3.  
 
TEK17 §7-3 annet ledd angir at nye byggverk i sikkerhetsklasse S1 skal plasseres uten-
for 1/100 faresone, nye byggverk i sikkerhetsklasse S2 skal plasseres utenfor 1/1000 
faresone, og nye byggverk i sikkerhetsklasse S3 skal plasseres utenfor 1/5000 faresone. 
Alternativt kan byggverk dimensjoneres eller sikres mot skred for å tilfredsstille krav-
ene.  
 
Tabellene i sammendraget og teksten for hvert delområde gir bygg som er plassert i en 
faresone (1/100, 1/1000),1/5000) hvor plasseringen ikke tilfredsstiller TEK17 skredkrav 
for sikkerhetsklassen (S1, S2 og S3) som bygget er klassifisert i.  
 
Det bemerkes at NGI har brukt den 3-sifrede bygningskoden fra FKB-dataene i klassi-
fiseringen. Klassifiseringen kan være feil ved feil byggtype i FKB-dataene. Det bemerk-
es videre at det er kommunen som fastsetter sikkerhetsklasse for bygg, og deres vurder-
ing kan være annerledes enn NGIs klassifisering. 
 
3.4 Betydning for skredfaren 

3.4.1 Topografi 

Topografien har stor innvirkning på hvilke typer skred som kan forekomme og hvor ofte 
de løsner. I tillegg vil topografien bestemme utbredelsen av skred nedover fjellsiden. 
Viktigste parameter foruten terrenghelning er terrengform. Skred vil oftest bli utløst der 
det er stor ansamling av vann og snø, dvs. i konkave terrengformer som f.eks. skåler og 
forsenkninger.  
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3.4.2 Klima 

Klimaforholdene vil ha innvirkning på utløsningshyppigheten av skred. Vannrelaterte 
skred slik som jord-, flom- og sørpeskred blir gjerne utløst i forbindelse med intens ned-
bør. Snøskred blir oftest utløst i forbindelse med kraftig snøfall, sterk vind og markerte 
temperaturstigninger, og mest utsatt er fjellsider som ligger i le for framherskende vind-
retninger. Temperaturen vil være bestemmende for nedbørtype og hvor mye snø som 
legger seg opp. Steinsprangaktiviteten er i mindre grad avhengig av klimaforholdene. 
 
3.4.3 Skog 

Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog 
kan også bremse opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang og dermed redusere rekke-
vidden av skredmassene. Skogen vil derfor ha betydning for utstrekningen av fareson-
ene. Vi har tatt utgangspunkt i NGI-rapporten "Forslag til kriterier for vernskog mot 
skred" for å vurdere skogens betydning for skredfare (NGI, 2015). 
 
I mange av de vurderte områdene dekkes deler av fjellsidene av tett skog under befar-
ingene. Det har stor betydning for vurderingen av utbredelsen av faresonene. Mange 
steder vokser skogen i dag tettere og høyere opp i fjellsidene på grunn av redusert beite-
trykk og skogshogst, men også som følge av et mildere klima. Det er derfor sannsynlig 
at skredforholdene mange steder har endret seg de siste 50-100 årene på grunn av 
endringer i vegetasjonen. På den annen side har for eksempel monokulturer av gran på 
store felt, sammen med industrielt skogbruk med større maskiner, ført til mer snauhogst 
i fjellsidene. Lokalt kan dette føre til betydelig økning av skredfaren. 
 
Snøskred er den skredtypen som påvirkes i størst grad av vegetasjonsforholdene. 
Dersom skogen står tett helt til toppen av fjellsida vil skogen binde snødekket og hindre 
utløsning av skred. Skog nedover i skredbanen vil også bremse skredmassene, men for 
store skred med høy hastighet vil skogen i liten grad påvirke utløpslengden. 
 
Tett skog vil også redusere faren for utløsning av løsmasseskred ved at røttene forankrer 
løsmassedekket. I tillegg vil vegetasjonen forbruke vann som reduserer vanninnholdet i 
jorda slik at mulighetene for oppbygning av kritisk porevannstrykk minker. På den 
annen side kan røtter redusere stabiliteten når det blåser og stammene vaier i vinden, 
eller ved at jorddekket får et angrepspunkt for erosjon når trær velter og røttene river 
opp humusdekket. 
 
Skog i kildeområdene kan derimot øke faren for steinsprang, fordi rotsprengning er en 
vanlig utløsningsårsak for løsriving av blokker. Skog nede i skredbanen vil redusere 
muligheten for at blokker klarer å forsere skogbeltet, og vil dermed kunne redusere 
rekkevidden av steinsprang.  
 
Skog i og langs et dreneringsløp vil kunne ha effekt på graden av medriving av skred-
masser for flom- og sørpeskred. Tett skog i kildeområder for disse skredtypene vil også 
påvirke sannsynligheten for utløsning, men effekten er litt mer usikker. 
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Skogens innvirkning på skredfaren vil variere avhengig av type vegetasjon med hensyn 
på hvor stor belastning den tåler, hvor tett den står og hvilken diameter stammene har. 
Tette plantefelt av voksne trær vil ha størst sikringseffekt. Graden av innflytelse vil også 
i stor grad påvirkes av hvor stor del av fjellsiden som er dekket av skog og bredden på 
skogbeltet. Skog langt nede i fjellsiden vil ha mindre muligheter for å bremse skred-
masser. Det er utfordrende å gi presise vurderinger av skogens effekt på skredhyppighet 
og utstrekning av faresonene. Skogpolygonkartene i Vedlegg F viser skog som er vurdert 
å ha tilstrekkelig stor stammediameter og stå tett nok til at den har en beskyttende effekt 
og bidrar til å redusere faren for alle typer skred. Hogst av markert skog i Vedlegg F kan 
føre til endringer i faresonene.  
 
Til å vurdere disse områdene har vi foruten flyfoto og observasjoner benyttet nyere laser-
data (DEM og DOM) samt data fra SATSKOG for å beregne hvor mye trevirke som 
finnes per flateenhet, noe som kan gi et mål for skogens verneeffekt (NGI, 2016). Regu-
lering av skogen kan her omfatte både flatehogst av skog og etablering og vedlikehold 
av skogsveger. 
 
3.5 Feltkartlegging 
Feltkartlegging ble gjennomført av Øyvind Høydal fra NGI i perioden april til oktober 
2018. Det har også vært en kontrollbefaring av Frode Sandersen og Øyvind Høydal med 
gjennomgang av kart, soner og kritiske vurderte partier. NGI hadde møte med 
kommunen under befaringen. Kartleggingen ble gjennomført først og fremst til fots, men 
det er også slik at en for oversikt over områdene fra motsatt side av fjorden eller fra 
parallellveger i områdene. Helikopter vurderes ikke å være egnet til å kartlegge 
jordskred, vannveier og stein i skog. Terrenget er små knudrete. Drone har vært med, 
men har ikke vært benyttet fordi det er ganske korte områder en ser dronen i tett skog.  
På hogstflater er det god oversikt uten drone. For steinsprang er det først og fremst 
utløpsområdene som er fotgått, for jordskred er det oppsprekking, vanntilgang og 
eventuelle ferske utglidninger som er vurdert. Under befaringen ble det lagt vekt på 
kartlegging av følgende faktorer: 

 Kildeområder for skred: Type skred og størrelsen på skredene 
 Skredbanen: Terrengforhold som påvirker utbredelsen og rekkevidden av skred 
 Spor etter tidligere skred (blokkutfall, erosjon, skredavsetninger som for 

eksempel vifter eller skader i skogen) 
 Intervju med lokalkjente med kjennskap til tidligere skredhendelser 

 
3.5.1 Kildeområder 

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt. Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred. Fjellsider som ligger i 
le for de vanligst nedbørførende vindretninger er mest utsatt for snøskred. Likeledes går 
det oftest skred i skar, bekkedaler og andre forsenkninger fordi det samles opp mest snø 
på slike steder. Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. Hvis 
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skogen står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred. Forutsetningen er at 
trærne er så høye at de ikke snør ned. 
 
Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 45º, i realitet fra 60 grader og brattere Steinsprangene 
utløses fra steile sprekker og overheng som har utviklet seg over lang tid på grunn av 
forvitring. Stein på marka kan også løses ut i slakere terreng som følge av rotvelt eller 
teleprosesser. Tematisk vil kildeområde da ligge under jordskred. 
 
Jordskred utløses  vanligvis i skråninger der det ligger løsmasser og der terrenget er 
brattere enn 25-35º, for vurdering av 1/5000 må en lavere ned i helning. Tett skog vil 
forankre jorddekket og redusere faren for utglidninger. Løsmasser med stort 
finstoffinnhold som for eksempel leire, kan bli utløst i enda slakere terreng. 
 
Flomskred blir gjerne utløst ved erosjon i bekkeløp eller som følge av jordskred fra bratte 
sideskråninger som fyller opp løpet. De kan bli utløst i løp med helning helt ned mot 10-
15o. 
 
Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir 
flytende. Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake 
forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger 
seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snødemte vann og myrer når vann bryter seg 
gjennom snøen og drar med seg snø videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike 
terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi. 
 
I ruglete og uoversiktlig terreng vil det i mange tilfeller være vanskelig å skille de ulike 
kildeområdene fra hverandre. Mindre skrenter, små åpninger i vegetasjonen og begrens-
ede flater med løsmassedekke som ikke lar seg presentere på kart i målestokk 1:5000 vil 
i slike tilfeller måtte fremstilles på en forenklet måte ved å slå sammen større områder 
med angivelse av mest dominerende skredtype. For slike områder kan en kjøre modeller 
for flomskred med stort løsneområde og liten bruddhøyde. Modellen vil da fortelle hvor-
dan vann og masse kan forflytte seg, akkumuleres og gi skred. 
 
3.5.2 Skredbanen 

Skredbanen følger gjerne forsenkninger eller kanaliseringer i terrenget. Våte skred-
masser med stort vanninnhold følger gjerne eksisterende bekkeløp. Alle større bekkeløp 
vil kunne bli masseførende i flomsituasjoner, og derfor er det vanlig å inkludere alle 
større bekker som går i løsmasser og viser tegn på erosjon og massetransport i faresonen. 
Steinsprang vil også bli kanalisert av forsenkninger i terrenget, men helleformede blokk-
er som oppnår stort spinn kan rulle på skrå av fallretningen i terrenget. I noen tilfeller 
vil også jordskred kunne generere raviner i fjellsiden. 
 
I foten av skrentområder med hyppige utfall vil det med tida avsettes urmasser. Noen av 
urene er gamle og avsatt like i etterkant av istiden for ca. 10.000 år siden. De aller fleste 
utfall vil fanges opp i urene, men av og til kan store blokker fortsette forbi urfoten og 
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rulle ut på flaten nedenfor. Urer kan også genereres som følge av utvasking av løsmasser 
i blokkrik morene. 
 
Tørre snøskred vil i liten grad påvirkes av terrengforholdene, men hyppige og ferske 
skred vil sette spor i vegetasjonen. Markerte overganger i trebestanden kan være indika-
sjon på at det har gått snøskred. Snøskred med stor hastighet kan slå ut av forsenkninger 
og gå over rygger. Det samme gjelder snøskya som gjerne opptrer i fronten av tørre 
snøskred. 
 
3.5.3 Utløpsområdet 

Våte skredmasser vil gjerne erodere i løsmassedekket og føre med seg masser som 
legger seg opp som en vifteformet avsetning i dalbunnen. Mest vanlig er slike vifter ved 
utløpet av bekkeløp med hyppig flomskredaktivitet. I flomsituasjoner er det fare for at 
det eksisterende bekkeløpet fylles opp og bekken finner et nytt løp over viften. Derfor 
må slike vifter i sin helhet betraktes som potensielle fareområder og inkluderes i 1/5000 
og i noen tilfeller også i 1/1000-faresonen. For store vifter der mesteparten av massene 
ble avsatt i forbindelse med avsmeltningen av innlandsisen og løpene følger dype ned-
skjæringer over viften, kan deler av viften i dag være inaktiv. 
 
Steinblokker som ligger utenfor urfoten kan være vitnesbyrd på tidligere steinsprang. 
Ytre blokkgrense vil gi en indikasjon på hvor langt ut 1/5000 faresonen når ut i dalbunn-
en. Ofte kan det være vanskelig å skjelne en moreneblokk som har blitt fraktet med isen 
fra en skredblokk som stammer fra steinsprang. I jordbruksområder kan skredblokker ha 
blitt fjernet fra innmark, og i slike tilfeller kan faresonene gå forbi ytre skredblokkav-
setning. I skråninger med velutviklet ur er det vanlig å bruke urfoten som en indikasjon 
på utbredelsen av 1/100-faresonen. 
 
Ferske snøskredavsetninger kan lett observeres før vekstsesongen for alvor kommer i 
gang, men slike spor vil fort forsvinne når det har gått noen år. I noen tilfeller kan store 
snøskred dra med seg steinblokker ut på flatmark. 
 
3.6 Registreringskart 
Registreringer av observasjoner og informasjon av betydning for skredfarevurderingen 
er vist på kart i Vedlegg 1C – 9C. Kartene inkluderer følgende registreringer: 

 Alle skredhendelser innsamlet i dette prosjektet (se kap. 3.1) samt punkter med 
skredhendelser fra Nasjonal skreddatabase 

 Løsneområder for skred relevant for utarbeidede faresoner 
 Tolkede skredavsetninger som ur, antatt steinsprangblokk, løsmassevifte etc. 
 Skredrelevante landformer som rygg, skredkant og levée 
 Observerte tegn på aktiv erosjon 
 Skredbaner 
 Dreneringsveier (beregnet ved hjelp av terrengmodell) 
 Eksisterende sikringstiltak 
 Sporlogg (GPS-track) fra NGIs befaringer i 2018. 
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Under kartleggingen har vi tatt med de viktigste registreringene som har betydning for 
utbredelsen av faresoner. Skredhendelser fra skrednett.no og andre kilder er vist som et 
punkt dersom hendelsen ikke med rimelig sikkerhet kan stedfestes. Utbredelsen av skred 
som vi med rimelig sikkerhet kan stedfeste er tegnet inn som polygon i kartet. 
 
3.7 Modellering 
Beregningsmodeller vil være et viktig supplement når endelig plassering av faregrens-
ene skal foretas. Ingen av dagens modeller er direkte relatert til årlig sannsynlighet. 
Modellkjøringer av dimensjonerende skredtype er foretatt i utvalgte områder hvor det 
antas at det kan bidra til faresonevurderingene, særlig med hensyn på vurdering av 
utbredelse av skred. Vi har benyttet følgende modellverktøy, som er nærmere beskrevet 
i Tabell 6 samt i avsnittene under.  
 
Tabell 6: Oversikt over modellverktøy anvendt for skredsimuleringer i denne rapporten. 

Skredtype Dynamiske modeller  Topografiske/statistiske modeller 
Snøskred RAMMS Avalanche Alfa/beta-modellen 
Steinsprang RAMMS Rockfall Forhold mellom maks. utløp og løsnepunkt, topp ur og 

høyde av fjellside Rockyfor3D 
Flomskred RAMMS Debris Flow Alfa/beta-modellen tilpasset jord- og flomskred 
Sørpeskred RAMMS Debris Flow  

 
Eksempler på kjøringer med de ulike modellene er vist på kart i Vedlegg 1D-9D. 
 
3.7.1 Steinsprang 

Steinsprang er dimensjonerende skredtype flere steder innenfor kartleggingsområdene, 
og modellering er gjort for utvalgte områder med modellene Rockyfor3D (nærmere 
beskrevet i kap. 3.7.2). Det er anvendt terrengmodell med oppløsning 2 m for alle 
simuleringer. Løsneområde, blokkstørrelse og blokkform er vurdert i hvert tilfelle og er 
beskrevet for hvert delområde. Terrengparametere er viktige, og terrenget er beskrevet i 
modellen i henhold til observasjoner under befaring. Modeller er kjørt uten effekt av 
skog. 
 
Modellering av steinsprang er utført der hvor resultatene antas å ha betydning for fare-
sonene, slik som hvor det eksisterer lite informasjon om tidligere hendelser, eller 
terrenget vanskelig lar seg observere i tilstrekkelig grad. Førstnevnte kan omfatte områd-
er der vi antar at skredblokker er fjernet, eller vi ikke kjenner til hendelser. Sistnevnte 
kan omfatte uoversiktlige utløsningsområder og utløpsområder i tett vegetasjon.  
 
Observasjoner av utløsningsområde og utløpsområder gjort under befaringene, spor etter 
skred og skredhistoriske opplysninger er generelt tillagt mer vekt enn modellresultater. 
Modellering av steinsprang er ikke utført i områder hvor resultatene antas å være av liten 
betydning for faresoneutstrekningen.  
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Dette vil gjelde eksempelvis der hvor observasjoner av ur og blokker utenfor urfot gir 
gode indikasjoner på returperioder og rekkevidde av steinsprang. For lavere skrenter 
(anslagsvis rundt 20 m og lavere), er det ikke benyttet dynamiske modeller, men 
empiriske vinkler for å vurdere utfall. Steinsprang fra slike skrenter har kort rekkevidde, 
og modellering av steinsprang i slike tilfeller gir erfaringsmessig ikke verdifull informa-
sjon.  
Rockyfor3D  
Modellering av steinsprang er også gjort med Rockyfor3D, en deterministisk, stokastisk 
modell som beregner utløp av steinsprang som enkeltblokker (Dorren, 2015). Blokk-
volum og blokkform fastsettes, og utløpet kan inkludere interaksjon med sikringstiltak 
og vegetasjon.  
 
Parametere som må inkluderes i modellen er kort beskrevet under:  

 Antall simuleringer per celle  
o Antall blokker som simuleres fra hver celle i terrengmodellen. 

 Variasjon av blokkvolum (%) 
o Gir mulighet til å legge inn variasjon av forhåndsdefinert blokkvolum. 

 Ekstra startfallhøyde (m)  
o Blokker kan gis ekstra oppstartsenergi med ekstra fallhøyde i starten. 

 Terrengmodell  
o Terrengmodellen (raster) som ønskes brukt. 

 Beregningsområde  
o Et polygon som definerer hvilket område beregningene skal kjøres for. 

Et enkelt polygon må være selektert. 
 Bakketype  

o Definisjoner for bakketyper. Det er seks forskjellige forhåndsdefinerte 
bakketyper som det kan velges mellom, med ulike overflatekvaliteter. 

 Løsneområde  
o Laget med definisjoner av potensielle utløsningsområder for steinsprang. 

Form og mål (lengde x bredde x høyde) på blokker må defineres for hvert 
løsneområde. 

 Ruhet  
o Terrengets ruhet, angitt i prosentandel av størrelse på blokker innen 

bakketype-polygonet – 70%, 20% og 10% av blokktilfellene innen 
polygonet. 

 Skog 
o Det defineres ett polygon per skogtype. Som inngangsdata kreves 

stammediameter ca. 1,5 m over bakken (gjennomsnitt og standardavvik), 
antall trær per hektar (100 m x 100 m) og andel bartrær i prosent.  

o LiDAR-data (DOM-DEM) er brukt for å definere skogpolygoner 
sammen med observasjoner fra flyfoto og befaring.  

 
Modellen gir bl.a. resultat i form av reach probability, som gir en relativ sannsynlighet 
for hvordan terrenget bremser opp, sprer (eller styrer) blokkene. Resultatet er nyttig for 
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vurdering av utbredelse og faresonering. Med 100 simuleringer per celle i utløsnings-
området, kan verdier for reach probability lavere enn 1 - 1,5 % betraktes som uteliggere, 
og bør ses bort fra. Uteliggere (urealistiske sprangbaner) er en iboende egenskap ved en 
stokastisk modell. Hastighet og energi gir indikasjoner om rekkevidde.  
 
I aktuelle områder i Søndre Lande er der aktuelle løsneområder automatisk beregnet ut 
fra helning større eller lik 50º. Løsneområder med areal større enn 100 m2 er benyttet i 
beregningene ved uttrekk av løsneområder. Som nevnt ovenfor er det generelt ikke kjørt 
dynamisk modell for skrenter lavere enn 20 m, noe som da gir en utløsningsbredde ned 
mot 5 m. Mindre løsneområder er også lagt til hvis befaring har vist at disse har 
betydning i for vurdering av området. Benyttet gridstørrelse er 2m og det er kjørt 100 
utfall fra hver kildecelle. Berg er gitt romvekt 2600 kg/m3 og alle simuleringer er kjørt 
med 2 blokkstørrelser, 2 og 4 m3 med 50 % variasjon. Det vil si at blokkstørrelse har 
vært i intervallet 1- 6 m3.  Bakketype er vurdert ut fra kart. Skog er ikke tatt med i 
beregningene. I hovedsak er en på blokkstørrelse på 2 m3 og større, og skog har da for 
liten dempende effekt til å bli vurdert som vernskog. Det forelå ikke nytt datasett for 
skog i Oppland når beregningene ble utført. På den andre siden er det ikke minst 
interessant å vite hvor langt blokker kan gå uten skog. Faresonene er i hovedsak vurdert 
utfra registrerte blokker, deretter er det sett på form på modellert sannsynlighet for 
vurdering av faresoner. For både store og små skrenter er empiriske vinkler for 
steinsprangrekkevidde beregnet og presentert i vedlegg D. 
 
Empiriske modeller for steinsprangrekkevidde 
Empiriske modeller er generelt basert på forhold mellom topografiske faktorer og rekke-
vidden av observerte steinsprang, og kan også kalles statistiske modeller. Disse kan 
brukes som førsteanslag for maksimal rekkevidde for steinsprang.  
 
To mye brukte sammenhenger er vinklene Fahrböschung (F)og Minimum shadow angle 
(M), som er vinkelen fra hhv. toppen av løsneområdet og uren (talus apex) ned til ytre 
steinsprangblokk (Figur 3-1). Det er viktig at vinkelen måles i fallinjen til blokken. 
Vinkelen vil avhenge av underlag, hvor jevne/glatte underlag vil gi flatere vinkel.  
 



 

P:\2018\02\20180283\Leveransedokumenter\Rapport\20180283-01-R_Rev1_Søndre Land_final.docx 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-04 
Rev.nr.: 0 
Side: 34  

 
Figur 3-1 Fahrböschung (F) og Minimum shadow angle (M). Figur hentet fra Dorren (2003).  

 
Fahrböschung (F) er foreslått av Heim (1932). Noen vanlige estimater for F, og resul-
tater fra ulike studier:  
F = 28-40°, hvor 95% stopper innen 32° (Evans og Hunger, 1993)  
F = 28,5° (Toppe, 1987)  
F = 32° (Onofri og Candian, 1979)  
F ≥ 31° for fjellsider 100 - 350 m høye (Domaas, 1994)  
F ≥ 35° for fjellsider 350 - 650 m høye (Domaas, 1994)  
F ~ 30° (tommelfingerregel, NGI)  
 
Minimum Shadow angle (M): Ved en sammenligning av flere studier ligger M vanligvis 
innenfor:  
M = 22-30° (Rapp 1960, Govi 1977, Lied 1977, Hungr og Evans 1988 og 1993)  
M = 28-30° (Lied 1977)  
M = 27,5° (Evans og Hungr 1993)  
M = 26,5° (Hestnes 1978)  
M ~ 25° (tommelfingerregel, NGI)  
 
Runout ratio model er en sammenheng mellom maksimal rekkevidde for steinsprang og 
høyde på fjellsiden som ble funnet etter en studie av fjellsider og urer i Norge der mer 
enn 120 enkeltsprang ble studert, med hensikt å komme fram til geometriske metoder 
for beregning av rekkevidde for steinsprang. Resultatet er publisert i artikkelen Keylock 
og Domaas (1999), hvor de fant en sammenheng mellom rekkevidden S relatert til høyd-
en av fjellsiden H: S = 1/3H + 25 m, der terrenget utenfor urfot (γ) er slakere enn 12° 
og høyden på fjellsiden H er > 100 m, se Figur 3-2. 

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Rekkevidde_vinkler_illustrasjon.png
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Figur 3-2 Definisjon av topografiske parametere som beskriver terrengprofilet, (Domaas 1994). 

 

3.7.2 Flom- og sørpeskred 
Modellering av flomskred er utført med modellen RAMMS::DEBRIS FLOW. For 
sørpeskred eksisterer det ingen egen modell, men RAMMS Debris Flow kan benyttes 
med tilpassede parametere slik at massen i praksis oppfører seg som vann. 
 
Modellering er utført der hvor disse skredtypene er dimensjonerende for faresonene, og 
der vi er usikre på utbredelsen i utløpsområdet. Disse vannbårne skredene følger i stor 
grad forsenkninger og eksisterende bekke- og elveløp. Modelleringen kan i tillegg til 
faglige vurderinger av terrenget, observasjoner fra befaringen og eventuelle tidligere 
hendelser være ett nyttig verktøy for utarbeidelse av faresoner.  
 
For alle områdene har vi utført terrenganalyser i GIS, bl.a. FlowAcc-analyse som identi-
fiserer dreningsveier, og dette er benyttet som hjelpemiddel i vurderingen av utløsings-
områder og dreneringsløp. Flomskred og vannrelaterte massebevegelser følger i stor 
grad dreneringsløpene som er identifisert ved hjelp terrenganalysene. Identifiserte flom-
skred- og elvevifter er som hovedregel betraktet som potensielt sideveis utbredelses-
område for flomskred. Sannsynligheten for skred er vurdert blant annet ut fra mektig-
heten av historisk avsatte masser og effekten til eksisterende flomverk i utløpsområdet, 
sammen med vurdering av massetilfang og nedbørfeltstørrelse i utløsningsområdet. 
 
Der hvor modellene er brukt, er de brukt som rene strømningsmodeller for å studere 
utbredelse på skredvifta, eller i et utløpsområde hvor vi har mistanke om spredning 
utover eksisterende bekke-/elveløp, men er usikker på denne utbredelsen. Der hvor 
modellering av flom- og sørpeskred ikke er utført, er dette fordi vi mener vi har til-
strekkelig grunnlag for faresonene ut fra dreneringsløpene som er identifisert ved hjelp 
terrenganalysene i GIS, studie av detaljert terrengmodell og observasjoner i felt. 
 

http://wiki01.oslo.ngi.no/mediawiki/index.php/File:Domaas_1994.png
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Rekkevidde og utbredelse av skred må relateres til årlig sannsynlighet, noe en modell 
ikke gjør. Modellresultater er usikre, og må tolkes subjektivt i forhold til vurderinger av 
årlig sannsynlighet.  
 
RAMMS::DEBRIS FLOW 
Modellering av flom- og sørpeskred er gjennomført med RAMMS, med en egen modul 
beregnet for "Debris flows". Selve det fysiske grunnlaget er det samme for de to 
modulene RAMMS Avalanche og RAMMS Debris flow, for beskrivelse av modellen. 
 
RAMMS::Debris flow modulen ble utviklet for å simulere utbredelsen av materialfør-
ende strømninger i et sammensatt terreng. Modulen er benyttet både i Sveits og på 
verdensbasis for å vurdere utbredelsen av skred. Modulen kan også benyttes for å 
dimensjonere sikringstiltak etter et nærmere studie av forhold som bestemmer inngangs-
parametere. I prosjektet er modellen benyttet som en strømningsmodell for å vurdere 
utbredelse og strømningsmønster for ulike skredvolum, som støtte til vurdering av 
utbredelse av faresoner for skred med ulik returperiode.  
 
Modellen er også benyttet i terreng med mange renner der en legger inn et større løsne-
område med lav "bruddhøyde" (typisk 0.1 m) som omfatter flere renner. En vil da se 
ulike konsentrasjoner av skredmasse mot de ulike rennene fordi terrenget siler ut hva 
som er de mest aktive løsneområder ut fra friksjonsparameterne. Utløp og stoppområder 
blir tilsvarende som når løsneområdet er definert for ei enkelt renne. 
 
Programmet gir en effektiv numerisk løsning på dybdeintegrerte 2d likninger for strømn-
ing. Strømningshøyder og hastigheter blir beregnet på tredimensjonale terrengoverflater. 
Utløsningsområder blir definert ut fra GIS-tegningsverktøy. Kart og flyfoto kan legges 
oppå terrengmodellen som grunnlag for å kalibrere modellen mot observerte skred-
hendelser. Modellen er etterberegnet mot flere reelle flomskredhendelser og sørpeskred 
i Norge inkludert Svalbard. Friksjonsparameterne nedenfor er viser noe av forventet 
variasjon. I tillegg har vi gått gjennom litteraturen der modellen er kalibrert mot tidligere 
skredhendelser i andre land; Hussin m.fl. (2012), Hürlimann m.fl. (2008) og Cepeda 
m.fl. (2010). 
 
På bakgrunn av disse vurderingene har vi benyttet stort sett følgende verdier i våre 
simuleringer i denne rapporten: 
µ = 0.2 
ξ = 400 (250 − 500) m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3.  
 
For sørpeskred er RAMMS Debris Flow benyttet med tilpassede parametere. Ved NGI 
er friksjonsparameterne kalibrert ut fra et begrenset antall simuleringer av kjente sørpe-
skred. Vi har i hovedsak benyttet følgende verdier i våre simuleringer i denne rapporten: 
µ = 0.05 
ξ = 600 (250 − 1000) m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−30 000 m3 
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Usikkerhet i disse modellene er i stor grad tilknyttet utløst volum og hvordan et slikt 
volum beveger seg. Et flomskred vil normalt bevege seg i pulser der fronten er drevet 
som en bølge. Reologien i skredmasser sammen med terreng er forsøkt gjenskapt i 
modellen, ved erfaringsbasert valg av friksjonsparameterne. Ved rett bruk av parametere 
gir modellen en god indikasjon på hvor langt massene går ut. 
 
Dreneringsmodell 
µ faktoren i Voellemys friksjons lov er en tørr Coulomb type friksjon som sier noe om 
når, dvs ved hvilken helning massene i bevegelse vil retardere. Når RAMMS brukes for 
sørpeskred, er µ faktoren så lav denne friksjonen er svært lav og strømningen vil fortsette 
ut i flatt område. Ved deretter å justere ξ til en verdi slik at Voellemys friksjonsformel 
kan sammenlignes med Mannings friksjons formel har en et verktøy som kan brukes 
som en strømningsanalyse. Dette er gjort i flere delområdene ved å legge opp f.eks 10 
cm med masse (dvs vann) på øvre del av nedbørfeltet og deretter se hvilke bekker og 
raviner som kommuniserer med større eller mindre del av totalt nedbørfelt. Det viser seg 
at raviner som ser identiske ut, kan ha ulik grad av aktivitet i dag fordi de ikke lenger 
har aktive bekker. 
 
3.7.3 Jordskred 

Jordskred er ikke modellert i dette prosjektet. For modellering av jordskred kreves kunn-
skap om en rekke relevante jordparametere, som går ut over omfanget av dette prosjekt-
et, da det krever instrumentering og grunnundersøkelser av områdene som skal vurderes. 
Faresoner for jordskred er derfor knyttet til geotekniske vurderinger av sannsynlighet 
for skred i de aktuelle løsmassene, samt observasjoner av spor etter tidligere skred og 
tilgang på vann. For sistnevnte er dreneringsveiene som er identifisert ved FlowAcc-
analyse i GIS et godt hjelpemiddel. 
 
En nærmere studie av stabilitet og skredutløp med beregninger og modellering kan 
utføres av områdene, identifisert som utsatt for jordskred gjennom dette arbeidet, ved en 
geoteknisk utredning med innhenting av data nødvendig for bestemmelse av relevante 
parametere. 
 
3.8 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. Grensene som er angitt skal representere det 
beste anslaget som kan gjøres ut fra tilgjengelig kunnskap. 
 
Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og 
beregnede skredutløp, er i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vekt-
legging av ulike datasett og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modell-
ering, skredhistorikk) er skjønnsmessig tilpasset til de ulike skredbanene. Faresonene 
kan generelt ikke oppfattes som endelig fasit, men kan bli endret i lys av nye opplysning-
er og kunnskap. 
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I den følgende beskrivelsen, for hvert kartlagt område, vil det redegjøres for hvilke 
vurderinger som ligger til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skred-
type innenfor områdene. Hvis flere skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av fare-
sonene vil dette omtales.  
 
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til fastsetting av faresoner. Usikkerheten vil være 
avhengig av kvaliteten og mengden på datagrunnlaget. Usikkerheten vil reflekteres i 
utstrekningen av faresonene ved at det må legges inn større sikkerhetsmarginer der data-
grunnlaget er spinkelt og terrengforholdene er komplekse. For eksempel vil mer detalj-
erte undersøkelser i felt, nye opplysninger om skred og bedre modeller kunne føre til at 
faresonene endres. 
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4 Delområder 

4.1 Område 1 – Støa 
Støa dekker et område sør for Grindbakken. Vurdert området starter 300 m sør for Grime 
skole og avslutter ca. 1700 m lengre sør, 2 km nord for Hornsberget. Området dekker 
bebyggelse fra fjorden og opp i skogen over gamlevegen via Hornskleiva. Figur 4-1 
viser 3d modell der fv39 ligger som er grå stripe. Ovenfor vegen ser en 2 større hogstfelt 
samt ravinert landskap. Figur 4-2 og Figur 4-3 viser henholdsvis søndre og nordre del 
av området fra vestsia. 

 
Figur 4-1 3D presentasjon av kartleggingsområdet Støa. 

 

 
Figur 4-2 Søndre del av Støa. Hogstfelt i midtre del av bilde. 

 



 

P:\2018\02\20180283\Leveransedokumenter\Rapport\20180283-01-R_Rev1_Søndre Land_final.docx 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-04 
Rev.nr.: 0 
Side: 40  

 
Figur 4-3 Støalandet sett fra vestsia. 

 
4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Området er sterkt preket av raviner nedenfor gamlevegen. Nyvegen, dagens fv. 39 har 
etter ombygging skåret inn i mange av ryggene, og en ser at massene er relativt finkornet 
med vannsutslag flere steder. Det er gjort en rekke tiltak for å stabilisere disse skjær-
ingene. Området er i sørlige delen av Søndre Land er ikke kvartærgeologisk detaljkart-
lagt. Figur 4-4 viser et grovt kart der det meste av kartleggingsområdet er vist som tykk 
morene. Når en ser bruddflater i området, er det mye blålig siltig materiale. Dette kan 
tyde på at materiale er avsatt i nær stille vann.  
 
Høyde for marin grense i sørenden av Randsfjorden (Eggemoen) er registrert som 200 
moh. Da sto trolig isen tett på randavsetningen, men både da og etter kan åsene ha vært 
bare og det stod vann på siden av breen der finere sedimenter ble avsatt. Kote +200 
ligger ca. 25 m over dagens fv. 34.  
 
Sør i området langs fv. 34 er det berg i dagen, det samme er antatt at en ser et par plasser 
i bunn av ravinene. Kartleggingsområdet Støa har i den nordlige enden forekomster av 
granittisk gneis, rosa til grå, middels- til grovkornet, med hornblende og/eller granat, 
stedvis porfyrisk, for øvrig glimmerskifer og gneis.  
 



 

P:\2018\02\20180283\Leveransedokumenter\Rapport\20180283-01-R_Rev1_Søndre Land_final.docx 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-04 
Rev.nr.: 0 
Side: 41  

 
Figur 4-4 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Støa. Kildekartene fra NGU er publisert i 
målestokk 1:250 000 både for løsmasser og berggrunn. 

 
4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

NGI er ikke kjent med tidligere skredkartlegging eller skredutredninger i området. 
 
4.1.3 Skredhistorikk 

Det er ikke kjent eller registrert skredskade på hus eller bygninger i området. I skjæring-
ene langs fv. 34 finner en flere utglidinger og i praksis har skjæringen langs fv. 34 fått 
en systematisk sikring av pålagt steinmateriale. Menneskeskapte skjæringer er ikke en 
del av kartleggingen i dette prosjektet, men vi lærer geologi og geotekniske problemer 
ved å bruke disse som eksempel. 
 
I ravinene finner en både eldre og ferske utglidinger. Utglidningene er generelt små og 
ligger som små lober nedenfor brattere partier. I strandsonen er det en brattkant med 
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løsmasser der en ser bevegelse. Randsfjorden er regulert og vannstanden er normalt på 
sitt laveste i begynnelsen av mai.  
 

 
Figur 4-5 Erosjonskant i strandsonen. 
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Figur 4-6 Plastret skjæring, nedre del, høyere opp renner det det tidvis vann ut i skjæringen som 
gjør at massene sklir ut. 

 
4.1.4 Modeller og oppsett 

RAMMS er benyttet for å få et bilde av hvilke raviner som har bekker fra åsen og hvilke 
som er lokale eller i dag ikke har et nedbørfelt av betydning. Dette er vesentlig for å 
vurdere hvilke som har potensial for å føre masse. 
 
4.1.5 Skredfarevurdering 

Jordskred er dominerende skredproblem i området Jordskred legger seg mot bunnen i 
raviner og tilfører bekkene masse som kan forflyttes. Mange av ryggene mellom ravin-
ene er svært smale, og i de aktive ser en at det ut for rygger kan være overheng av torv 
og røtter med steil skråning nedenfor. I raviner med mindre aktivitet ser en at disse gjerne 
har noe slakere skråning i forhold til størrelsen på ravinene og vifteoppbygging. I tillegg 
ser man at større bekker og nedbørfelt har mer sedimenter lagt ut i fjorden og mer stein 
i forflytning i bekkene. Dette kan indikere at flere av de store ravinene med små bekker 
i hovedsak er dannet under isavsmeltingen eller i en periode med et annet drenerings-
mønster.  
 
For faresoner 1/5000 per år, er dreneringsmodellene benyttet for å se hvor man ved 
ekstrem nedbør kan få konsentrert vann. Erfaring viser at skred kan løses ut på ganske 
slak mark der en har drensveger. 
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Figur 4-7 Faresonekart Støa. 
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Fv. 34 vil stoppe deler av massetransport ved flom eller flomskred. I en flomsituasjon 
vil trolig stikkrenner tettes og vann vil gå over eller langs vei og ut i skråning på ned-
siden. Vannet har da fortsatt stort potensiale nedstrøms vegen til å gi skred og videre 
forflytning av masser ned mot fjorden. 
 
4.1.6 Effekt av skog 

Store deler av ravineområdet både på oppsiden og nedsiden av fv. 34 er skogkledd, gran 
og blandingsskog. I den sørlige delen ovenfor fv. 34 er store deler av ravinene avvirket. 
Generelt vil avvirking i et slikt område øke tetthet og hyppighet for skred under ekstremt 
våte perioder. Mest ustabilt er det 3-8 år etter hogst, da gammel rotbinding har avtatt og 
nye røtter ikke har fått god dekning. Rene jordskred i skog som ikke demmer bekker vil 
gi begrenset konsekvens. Der vi har bekker med lengre nedbørfelt, vil skog også kunne 
begrense potensielle flomskred.   
 
Erfaringsmessig er det slik at skred etter hogst, i like stor grad er en følge av veger og 
kjørespor som samler vann.  
 
I områder med jordskred har all vegetasjon effekt. Dypere røtter fra trær og toppdekket 
har gunstig effekt på stabiliteten.  
 
Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det samme som vernskog. 
Vernskog er skog som har verneffekt for annen skog eller hus, veg eller annet objekt 
som ønskes vernet. Vernobjekter er her ikke vurdert. 
 
4.2 Område 2 –Fluberg 
Kartleggingsområdet Fluberg dekker deler av boligfeltet sør for Fluberg kirke og tar med 
seg terreng på oversiden av fv. 33 og nordover. I nord avgrenses terrenget av området 
rundt bekken Lybekk, som kommer ned ved Elvebekken og ned til vifta ved Nordre 
Kristenstuen. 
 

 
Figur 4-8 3D presentasjon av kartleggingsområdet Fluberg 
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Figur 4-9 Gården Svea. Det bratte berget bak hogstflaten har gitt endel blokker ned mot gård 
og dyrket område. 
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4.2.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-10 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Fluberg. Kildekartene fra NGU er 
publisert i målestokk 1:50 000 for løsmasser og 1: 250 000 for berggrunn  

 
Løsmassene i området er grovt kartlagt, vesentlig som morenemateriale, men i de sørlige 
delene ligger det også mindre grusforekomster. Fra Fluberg kirke og nordover går det 
en høyde, der bekken ned til Nordre Krisenstuen over lang tid har senket seg ned. Denne 
høyden eller platået finner en både nord og sør for bekken.  
 
Opp mot Svingvoll stiger terrenget og langs østre avgrensing, opp for fv 33 ser man berg 
komme opp som en vegg. Denne veggen eller formasjonen er metamorfe sedimenter 
(metasedimentære bergarter) med skifer, sandstein og kalkstein samt kvartsitt. Denne 
formasjonen finner en igjen opp for Odnes i Odnesberga, i Vikerkampen på vestsida, og 
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er ytre og nedre del av det kaledonske skyvedekke som ligger over grunnfjellet, som her 
vesentlig er båndgneis. 
 
4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

Vi kjenner ingen tidligere skredkartlegging eller skredutredninger i området.  
 
4.2.3 Skredhistorikk 

Innenfor området, er det ingen reelle registreringer i Skrednett. Imidlertid er en registrer-
ing feilplassert innenfor området, en utgliding av masser i skjæring i april 2018 på fv. 
33 litt sør for vurderingsområdet. På nedsiden av jernbanesporet, nedenfor kirken, er det 
noen hytter som ligger tett opp mot jernbanefyllinga. Her har det vært bevegelse i skrån-
ingen og bekymringsmeldinger, men vi kjenner ikke skred som har gjort skade. 
 
Av historiske hendelser som kan ha gitt noe skade i nyere tid, er det nedbørhendelsen 
omkring 11-12. august 2007. På jernbanelinja vest for kartleggingsområdet, ved fjorden, 
er det en rekke punkter registrert som flom og flomskredhendelser.  
 
4.2.4 Modeller og oppsett 

Steinsprang 
I området er det modellert steinsprang fra større skrenter ved bruk av Rockyfor3D (se 
kap. 3.7.2 for beskrivelse av modellen). Ved mindre skrenter er det beregnet utløps-
vinkler for å sammenligne blokkobservasjoner med empiriske utløpsvinkler. 
 
Resultatene i Vedlegg 2D viser "reach probability", det vil si de mer sannsynlige stein-
sprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i kartet). 
Verdier lavere enn 1 - 1,5 % kan betraktes som uteliggere. Terrenget påvirker resultatet 
i stor grad, da blokker vil samles i forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil 
høye verdier for sannsynlige steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor 
flere blokker naturlig vil ledes. 
 
I den grad steinsprang når inn i området, er steinsprang vurdert å være dimensjonerende 
faretype for området. Ovenfor fv. 33 og bebyggelsen ligger en god del middels og små 
blokker som har opphav i ovenforliggende berg. Det er også løse blokker som ligger i 
bratt terreng, særlig opp for sørlig del av fv. 33 som kan få bevegelse. Det er gjort 100 
simuleringer fra hver celle i utløsningsområdet med terrengmodell med 2 m oppløsning. 
Kun øvre skrent er valgt som utløsningsområde. Det er valgt kantet blokk med volum 1 
– 5 m3. Skog er ikke inkludert i modellen.  
 
Flomveier og flomskred 
Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller 
bekkeleie går ut på med spredning. Dette gjøres ved å bruke rutinen Flowdir med opsjon 
DINF før beregning av FlowAcc. 
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4.2.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang er dominerende fare i øvre del av området, ovenfor fv. 33. I søndre del, opp 
for fv. 33 er det ei renne som har gitt flomskred som har dannet en vifte ned mot vegen. 
Stein har også fulgt denne renna. De største blokkene finner en nord for gården Svea. 
 

 
Figur 4-11 Steinsprang, flyttblokker og lokalt sprengte blokker. 

 
Jord- og flomskred 
Nedre og nordre del av området er preget av grusmasser der elva fra Vestrumssbygda, 
Bekkelva,  ned til Nordre Kristenstuen har senket seg. Mot Randsfjorden er det en kraftig 
nedskjæring der ravineskråningene er omkring 30 grader bratte. Videre finner en bratte 
løsmasseskråninger med retning mot Randsfjorden nedenfor Fluberg kirke og lengre 
nord Disse skråningene er betinget av å være tørre for å være stabile. Disse områdene 
kan ikke bebygges uten at en har vurdert og eventuelt beregnet geoteknisk stabilitet. 
Områdene er derfor avmerket som faresoner 1/1000. 
 
Bekkelva fra Vestrumsbygda har tidvis transportert masser inn området ved Elvebakken 
(ved fv33), og gått ut på ei stor elveslette,  senket seg i videre løp mot Randsfjorden og 
lagt ut masse på vifta ved Nordre Kristenstuen. Overgangen mellom flom og skred er 
ikke absolutt, og prosessene vil gå over hverandre. Ved flom som gir stor massetransport 
bør en ha samme sikkerhetsnivå som ved skred og områdene her har fått symbol med 
flomskred. 
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Figur 4-12 Faresonekart Fluberg. 
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4.2.6 Effekt av skog 

Hyppigheten av steinsprang er generelt lav. Enkelte steder ble det observert en del blokk-
er men lite urdannelse. For blokker opp til 1 m3 har voksen granskog dempende effekt. 
Noen blokker, særlig nord for Svea, er for store til at skogen har noen dempende effekt. 
Faresonene er vurdert ut fra lengste utløp representert med de største blokkene samt 
modellerte utløp. Faresonene for steinsprang er derfor lite påvirket av skog. 
 
I områder med jordskred vil skog og vegetasjon binde jorda og ha gunstig effekt på 
stabiliteten. Skogen har dypere røtter mens toppdekke armerer jorda mot overflate-
erosjon. Ved hogst i granskog som ikke har undervegetasjon når lyset kommer fram, vil 
rotbindinga bli dårligere. Likevel er det sannsynlig at skred som følge av hogst, i like 
stor grad er en følge av veger og kjørespor som samler vann. Det trolig få eller ingen 
hus som ligger utsatt for jordskred. 
 
Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det samme som vernskog. 
Vernskog er skog som har verneffekt for annen skog eller hus, veg eller annet objekt 
som ønskes vernet. Verneobjekter er her ikke vurdert. 
 
4.3 Område 3 –Brua-Sagsvea 
Brua Sagsvea er et lite kartleggingsområde knappe 500 m vest for kartleggingsområdet 
Odnes og ligger ved Landåselva. Området dekker bebyggelsen rett opp for fv 33 på 
østsiden av Landåselva og er ca. 700 m langt og 500 m bredt.  
 

 
Figur 4-13 Bebyggelse innenfor kartleggingsområdet Brua-Sagsvea. Skredfare er knyttet til 
bratte skråninger ned i elvedalen og bekker som kommer inn i området. 
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Området består i stor del av grusige masser, delvis kartlagt som en del av en stor glasi-
fluvial avsetning og som tykk morene. Den glasifluviale avsetningen, er bygd opp til et 
nivå som svarer til høy vannstand i "Randsfjorden", omkring + 200 moh. Elva har siden 
erodert seg ned i denne avsetningen.  
 
Området ligger på kanten av et skyvedekke, men det er ikke berg i dagen som direkte 
gir skredfare i området. Ser en på moreneområdet mot nordøst for bebyggelsen, ser en 
på kotebildet at det bærer preg av strømning og erosjon med en rekke mindre daler. 
 
4.3.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-14 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Brua-Sagsvea. Kildekartene fra NGU er 
publisert i målestokk 1:50 000 for løsmasser og 1: 250 000 for berggrunn 
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4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

Vi kjenner ikke til andre utredninger eller kartlegginger for skred i området. 
 
4.3.3 Skredhistorikk 

Det er en hendelse som i skrednett er plottet opp for området, som vi har mistanke om 
at ligger lengre ned i elva, nærmere Kvernstue. Hendelsen er beskrevet slik: 
 
"I forbindelse med store nedbørsmengder den 11. og 12.08.2007 ble det en stor flom i 
Kronborgselva. Som følge av dette gikk det to jordskred. Dette skredet gikk på vestsiden 
i yttersvingen av elva. Skredgropa skal være 80-90 m bredt, hvor noe av dette antagelig 
er grunnet flom og ikke skredet direkte. Høyden på gropen er ca. 10-12 m. Skredmassene 
har i tillegg dratt med seg de øverste 2-4 m av terrenget på store deler av eiendommen." 
En må regne med at denne flommen eroderte og forflyttet masse i store deler av elva. 
 
4.3.4 Modeller og oppsett 

Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger, når forsenking eller 
bekkeleie går ut på et område uten forsenking. Dette gjøres ved å bruke rutinen flowdir 
med opsjon DINF før beregning av FlowAcc. 
 
RAMMS er også benyttet for å se hvordan masse kan konsentreres, transporteres og 
avsettes i området. Hensikten har vært å se om det er mulig at flomskred kan følge 
bekkene ut til vurderingsområdet.  
 
4.3.5 Skredfarevurdering 

Skredfare er knyttet til bratte skråninger ned i elvedalen og bekker som kommer inn i 
området. Skråningene mot Landåselva/Kronborgselva er overveiende så bratte at selve 
skråningen og innenforliggende kanter skal vurderes som faresone. Området er heller 
ikke egnet til utfylling. 
 
Det er særlig to bekker som kommer inn i området, den sørlige antar vi heter Hølsæter-
bekken og kommer ned nord for hus nr. 23. Den andre kommer ned ved hus nr. 43. 
Denne er lukket før hus nr. 43 ned til den går sammen med Hølsæterbekken. Hølsæter-
bekken anses å kunne være masseførende og den kan da berøre hus nr. 23, samt at den 
vil endre strømvei når rør under Landåsvegen går tett. Innløpet til bekk nr. 2 var delvis 
blokkert ved befaring, og her vil en kunne få skade på flere hus ved ekstreme nedbørs-
hendelser. Felles for begge bekkene er at de går i grusige masser og vil kunne gjøre stor 
skade og forflytning av masse ved ekstreme nedbørhendelser innenfor området. Nedbør-
feltene for bekkene mot øst er relativt store, men modellresultater viser at masse fra øvre 
deler av dreneringsområdene i liten grad kan følge bekkene inn i vurderingsområdet. Til 
det er bekkene partivis for slake.  Lokal erosjon i nærområdet til vurderingsområdet og 
videre transport og erosjon er derimot sannsynlig. 
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Også nord for denne bekken, er det mindre bekker som kommer ut mot vegen, men 
terrenget er flatere før vegen og erosjonspotensialet er mindre. 
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Figur 4-15 Faresonekart Brua-Sagsvea. 

 
4.3.6 Effekt av skog 

Skog kan ha betydning ned mot elvedalen, men skogen har liten betydning for bekkene 
inn i området.  
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I områder med jordskred har all vegetasjon effekt. Både dypere røtter fra trær og topp-
dekke har gunstig effekt på stabiliteten.  
 
Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det samme som vernskog. 
Vernskog skal ha et spesifikt fysisk verneobjekt. Vernobjekter er her ikke vurdert. 
 
4.4 Område 4 – Odnes 
Odnes ligger helt nord i Randsfjorden og var det gamle ferjestedet i nordenden av Rands-
fjorden. Opprinnelig bebyggelse er samlet omkring stedet Odnes der i dag Gamlevegen 
går. Nye og eldre boligområder ligger omkring denne vegen. Nyvegen, Gjøviklinna, 
ligger en del høyere enn bebyggelsen på fylling og i skjæringer. Odnesberga troner med 
en steil brattkant mot toppen av åsen (Figur 4-16 og Figur 4-17). 
 

 
Figur 4-16 3D presentasjon av kartleggingsområdet Odnes. 

 

 
Figur 4-17 Odnes ligger nord i Randsfjorden nedenfor Odnesberga. 
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4.4.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-18 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Odnes. Kildekartene fra NGU er publisert 
i målestokk 1:50 000 for løsmasser og 1: 250 000 for berggrunn 

 
Løsmassekartet viser at sedimenter i sentrale deler av Odnes er bre- eller innsjøsedi-
menter, for øvrig morene der disse finkornede sedimentene ikke opptrer. 
 
En markert terrengformasjon i området er bergveggen opp til Odnesberga. I store deler 
av denne skrenten finner en uravsetninger. Denne veggen eller formasjonen er som 
tidligere nevnt metamorfe sedimenter (metasedimentære bergarter) med skifer, sand-
stein og kalkstein samt kvartsitt. Oppstikkende berg i kartleggingsområdet er ulike 
former av gneis. 
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4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

Vi kjenner ikke til tidligere faresonekartlegginger for skred i området. Heller ikke for 
flom er det kjent at de er gjort slike vurderinger. Det kan ha vært utfordringer i forbind-
else med anlegging av skjæringer i nyere boligområder, der en ser at partier av skrån-
inger har glidd ut. 
 
4.4.3 Skredhistorikk 

Det er ingen beskrevne skredhendelser innenfor området. Det antas at steinsprang fra 
Odnesberga nærmest er en årlig hendelse, men at stein herfra sjelden når ned til området. 
Skole og barnehage ligger på ei veldefinert vifte.  
 
Mye vann gir neppe stor massetransport i området, men det vil gi både erosjon og masse-
forflytning i bekker og i området for øvrig. Nyvegen, fv. 33, bidrar til at både stein og 
eventuell masse vil kunne dempes og dels vil stoppe opp. I et parti opp for skole / barne-
hage, går vegen på tosidig fylling og vegen vil virke bremsende. 
 
4.4.4 Modeller og oppsett 

I området er det modellert steinsprang fra større skrenter ved bruk av Rockyfor3D (se 
kap. 3.7.2 for beskrivelse av modellen). Ved mindre skrenter er det beregnet utløps-
vinkler for å sammenligne blokkobservasjoner med empiriske utløpsvinkler. 
 
Resultatene i Vedlegg 2D viser "reach probability", det vil si de mer sannsynlige stein-
sprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i kartet). 
Verdier lavere enn 1 - 1,5 % kan betraktes som uteliggere. Terrenget påvirker dette 
resultatet en god del, da blokker vil samles i forsenkninger og rygger vil spre blokker. 
Typisk vil høye verdier for sannsynlige steinsprangbaner opptre i forsenkninger og 
områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
 
Det er beregnet flomskred ved hjelp av RAMMS med ulike egenskaper fra de kraftige 
ravinene oppe dels i avvirket område, der hensikten er å vurdere hvor ulike masser 
avsettes.  
 
Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller bekke-
leie går ut på et område uten forsenking. Dette gjøres ved å bruke rutinen flowdir med 
opsjon DINF før beregnig av FlowAcc.  
 
4.4.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang er den mest opplagte faretypen i området. Det gjelder både steinsprang fra 
den store skrenten opp i åsen og enkelte lokale skrenter. Bebyggelsen ligger imidlertid i 
all hovedsak sikkert for steinsprang fra åsen, samtidig som lia drenerer vann som kan gi 
problemer langs dreneringsveier og i bratte løsmasseskråninger. 
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Figur 4-19 Lokalskrent ved Odnes Gjestgiveri. 

 

Figur 4-20 Lukking av bekk ved Odnes skole, barnehagen ligger rett må nordsiden. 
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Figur 4-21 Faresonekart Odnes. 

 
4.4.6 Effekt av skog 

For steinsprang fra de bakre og øvre skrentene har skogen effekt på maksimalutløp når 
skogen står med gammel, voksen skog, men maksimalutløpene har for det meste ikke 
utløp sør for fv. 33. Området som ligger nærmest utløp, er bakenfor barnehagen og de 
nærmeste nyere husene mot vest. Her ligger det en god del steinsprangblokker. Vegen 
vil som sagt her medvirke til at steinsprang i større grad stopper opp.  
 
Trær rundt skrenten ved Gjestgiveriet har effekt på utfallslengder. Denne skrenten er 
begrenset og kan eventuelt renskes og sikres.  
 
I områder med jordskred har all vegetasjon effekt. Både dypere røtter fra trær og topp-
dekke har gunstig effekt på stabiliteten.  
 
Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det samme som vernskog. 
Vernskog skal ha et spesifikt fysisk verneobjekt. Vernobjekter er her ikke vurdert. 
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4.5 Område 5 – Vikerkampen 
Området strekker seg fra Slettbakken til ca. 400 m nord for gården Rotterdam. Opp for 
hele området er det markerte skrenter fra Rostberget og nord for Vikerkampen. Avstand-
en fra skrentene til Vestsidevegen er kortere i nordenden, og det er kun her at det er 
mulighet for steinsprang inn i vurdert området. 
 

 
Figur 4-22 3D presentasjon av kartleggingsområdet Vikerkampen. 

 

 
Figur 4-23 Vikerkampen fra østsiden. 
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4.5.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-24 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Vikerkanpen. Kildekartene fra NGU er 
publisert i målestokk 1:50 000 for løsmasser og 1: 250 000 for berggrunn 

 
Løsmassekartet viser skredmateriale (ur) nedenfor skrent, tykk morene, bresjø- innsjø-
sedimenter, samt breelvasvsetning. Kartet er lite detaljert. 
 
Omtrent midt i området, er det en bekk som kommer ned ved Tomtun som har kilder litt 
inne på Vikerkanpen, Denne har erodert seg ned i løsmasser. Bekker i område er hoved-
sakelig dannet av vann som siger ned i grunnen i høyere områder, og kommer ut lengre 
nede i flatere område.  
 
Vikerkampen har tilsvarende historisk geologi som Odnesberga.  
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4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

Vi kjenner ikke til tidligere utredinger innenfor området. 
 
4.5.3 Skredhistorikk 

Det er ingen skredhistorikk knyttet til området, men nedbørhendelsen i 2007 ga stor 
skade både sør og nordvest (Nordre Land) for området. 
 
4.5.4 Modeller og oppsett 

I området er det modellert steinsprang fra større skrenter ved bruk av Rockyfor3D (se 
kap. 3.8.2 for beskrivelse av modellen). Ved mindre skrenter er det beregnet utløps-
vinkler for å sammenligne blokkobservasjoner med empiriske utløpsvinkler. 
 
Resultatene i Vedlegg 2D viser "reach probability", det vil si de mer sannsynlige stein-
sprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i kartet). 
Verdier lavere enn 1 - 1,5 % kan betraktes som uteliggere. Terrenget påvirker dette 
resultatet en god del, da blokker vil samles i forsenkninger og rygger vil spre blokker. 
Typisk vil høye verdier for sannsynlige steinsprangbaner opptre i forsenkninger og 
områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
 
Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller bekke-
leie går ut på et område med spredning. Dette gjøres ved å bruke rutinen Flowdir med 
opsjon DINF før beregnig av FlowAcc 
 
4.5.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang er vurdert som dimensjonerende fare i nordvestre hjørne av området. I dette 
partiet ligger det en del blokker som vurderes å kunne komme fra bakenforliggende 
skrent. Lignede blokker finner en i et større omfang lengre sør, men utenfor vurderings-
området. Det er godt samsvar mellom observasjon av blokker, modellerte utløp, og 
aktsomhetskart for steinsprang. 
 
Opp for Embergsrud er det noe brattere, dels grunt til berg og noe løs terrengblokk. 
 
Bekken ned mot Tomtum vurderes å kunne gå med masse, men at det for en 1000 års 
hendelse vil stoppe før hus. Bekken eroderer noe lokalt og forflytter masse. 
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Figur 4-25 Faresone Vikerkampen.  

 
4.5.6 Effekt av skog 

Sonene er vurdert ut fra modell og observasjoner. For skrenter er enkelte faresoner 
1/1000 trukket ut mot 28 grader fra topp skrent, uten at det er tatt hensyn til skog som 
demping fra direkte utsprang fra berg. En av grunnene til at noen blokker ligger langt 
ute, kan være at en historisk periodevis har hatt stor avvirking eller branner i området. 
Det er skog og hogst som hovedsakelig har vært næringsgrunnlaget for gårder og folk 
på vestsia i flere hundre år. Totalt er det nå trolig mer stående skog i dette området enn 
det har vært på et par hundre år. 
 
Det er ikke avmerket noe skogareal opp for Embergsrud som påvirker sonen. Her er det 
brattere, dels grunt til berg og noe løs terrengblokk. Gjennomføring av hogst i området 
antas å være det som kan gi størst sannsynlighet for bevegelse og forflytning av blokker 
og jord i dette området. Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det 
samme som vernskog. Vernskog skal ha et spesifikt fysisk verneobjekt. Vernobjekter er 
her ikke vurdert.  
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4.6 Område 6 – Flatlia 
Flatlia ligger ca. 5 km sør for Fluberg på vestsia av Randsfjorden. Området begynner 
nord for gården Flatlia og går nord til og med gården Nedre Haugerud. Området har 
likhetstrekk med Bjørlia med en bratt høy skrent ned mot fjorden. Massene ned mot 
fjorden er imidlertid grovere og mer steinrike og ikke i samme grad ravinert som i 
Bjørlia.  
 
Opp for bebyggelsen i sørlige dele er det en rekke raviner, og særlig tydelig er ravinene 
der det er hogd relativt nylig. 
 

 
Figur 4-26 Flatlia sett fra østsiden av Randsfjorden. 

 

 
Figur 4-27 Bebyggelsen ligger i stor grad nedenfor det bratte område.  Ned mot fjorden er det 
brattere partier med dels grov masse. 
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4.6.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-28 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Flatlia. Utsnitt av kvartærgeologisk kart 
(mørk grønnfarge indikerer tykk morene, svak grønnfarge indikerer tynn morene). Kildekartene 
fra NGU er publisert i målestokk 1:250 000 både for løsmasser og berggrunn. 

 
4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

NGI har ikke hatt tilgang til tidligere utredninger og kjenner ikke til at det er gjort kart-
legging i området. 
 
4.6.3 Skredhistorikk 

Det er ingen beskrevne hendelser innenfor området.  
 
Nord for dette området fikk en i 2007 flere skader på veg i forbindelse med blokkeringer 
av utraste skjæringer og store nedbørsmengder.    
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4.6.4 Modeller og oppsett 

I området er det modellert steinsprang fra en mindre skrent i nord med Rockyfor3D, 
større skrenter med berg forekommer ikke. Det er beregnet flomskred med utløst stripe 
ved hjelp av RAMMS med ulike egenskaper fra de kraftige ravinene oppe i dels avvirket 
område. Hensikten er å vurdere hvor ulike masser avsettes.  
 
Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller bekke-
leie går ut på et område uten forsenking. 
 
RAMMS modeller viser at i sørlige delen går masserike flomskred går inn i vurderings-
området i sør og ved det største ravinen midt i området. For mer vannrike skred vil vann 
og masser gå inn i tunger også i nordre del. Ved ekstrem lokal nedbør anses det siste å 
være en aktuell situasjon. For faresoner 1/5000 per år er også dreneringsmodellene 
benyttet for å se hvor man ved ekstrem nedbør kan få konsentrert vann. Erfaring viser at 
skred kan løses ut på ganske slak mark der en har drensveger. 
 
4.6.5 Skredfarevurdering 

Jord og særlig flomskred er dominerende fare i området. Mot fjorden er det lokalt jord-
skred og lokalstabilitet av jord som er problem. Enkelte lukkede bekker kommer her 
også ut.  
 
Fra oversiden er det flomskred i raviner og renner som er hovedproblem. Ravinene en 
ser er dannet av skredprosesser. Utløp av masser fra jord og flomskred er funnet i hoved-
sak å stoppe tidlig, men vann og mindre stein og jord vil få større rekkevidde.  
 
Snøskred er vurdert å ikke være dimensjonerende fare for vurderingsområdet, men under 
spesielle forhold vil en kunne ha ustabile snøforhold i bratte og åpne områder. 
 



 

P:\2018\02\20180283\Leveransedokumenter\Rapport\20180283-01-R_Rev1_Søndre Land_final.docx 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-04 
Rev.nr.: 0 
Side: 68  

 
Figur 4-29 Stor kantet stein fra skrent nord for området. Stein når ikke inn i vurderingsområdet. 
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Figur 4-30 Faresonekart Flatlia. 

 
4.6.6 Effekt av skog 

I området, særlig i sørlige og midtre del er det en del mindre og større renner eller raviner 
som kan lede jord og flomskred. Jordskred vil stoppe raskt opp, men flomskred kan gå 
inn i området. Det er ikke tegn på yngre flomskredavsetninger nedfor den største ravina 
som er ganske tydelig på hogstfeltet. Det er likevel sannsynlig at stabiliteten til skrån-
ingene nå er lavere enn før hogst og når ungskog kommer opp igjen. Tilvekst reduserer 
da også hvor raskt og hvor mye nedbør som kan konsentreres i rennene. Sonene vil 
kunne endres med tid og gjenvekst. 
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Ned mot fjorden er det også dels hogd, og det er gjenvekst av både lauv- og barskog. 
Også her vurderer vi økende gjenvekst som positivt for stabilitet. På overflaten virker 
skråningen å ha grovere sedimenter enn lengre sør. Vegetasjonsbinding, vil da ha mindre 
effekt enn i områder lengre sør med finere sedimenter.  
 
Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det samme som vernskog. 
Vernskog skal ha et spesifikt fysisk verneobjekt. Vernobjekter er her ikke vurdert.  
 
4.7 Område 7 – Bjørlia 
Bjørlia ligger ca. 11 km sør for Fluberg på vestsia av Randsfjorden. Området strekker 
seg fra Adamstuen og opp forbi Dalen, et nedsenket område nede ved Randsfjorden. 
 

 
Figur 4-31 3D presentasjon av kartleggingsområdet Bjørlia. 
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Figur 4-32 Marker ravine sentralt i kartleggingsområdet. Bekken er kun lokal, ingen større del 
av lia bidrar til bekken. 
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4.7.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-33 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Bjørlia. Kildekartene fra NGU er 
publisert i målestokk 1:250 000 både for løsmasser og berggrunn. 

 
Området er gjennomskåret av to større bekke/elvedaler, Bjørlielva (Oddelva) og 
Brakarlibekken. Opp for bekken Brakarli er det også en markert elvedal eller ravine, 
men vannføringen her er liten. Selve Dalen er et skred eller erosjonsform. Det er relativt 
finkornede sedimenter i nedre delen av området. Fylkesvegen går omtrent oppe på en 
terrasse som brått avbrytes med bratte skråninger mot Dalen og Randsfjorden. I sørligste 
delen er denne høyden på brattkanten av løsmasser ut mot Randsfjorden omtrent halv-
parten av høyden lengre nord ved Dalen. 
 
Elva Oddelva eller Bjørlibekken er trolig noe styrt mot sør ut med Odden som har 2-3 
fritidsboliger. I sørlig elvekant er det aktiv erosjon. 
 
4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

NGI har ikke hatt tilgang til tidligere utredninger og kjenner ikke til at det er gjort kart-
legging i området. 
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4.7.3 Skredhistorikk 

Det er ingen registrerte skredsaker i dette området, men det er registrert et jordskred rett 
nord for Odden, som etter flyfoto har gått i perioden 2011- 2013. Her er det flere mindre 
raviner som har utviklet seg ved jordskred. Oppe ved den øverste bebyggelsen i området 
(Nordby, Nordre og Søndre Svea) er det etterhvert grunnere til berg, brattere og mindre 
løsmasser. 
 
4.7.4 Modeller og oppsett 

Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller bekke-
leie går ut på et område uten forsenking. 
 
Det er utført strømningsberegninger i området, samt vurdert jord- flomskred i disse 
strømningsveiene. Fv. 345 med gammelveg krysser Oddelva og vil trolig redusere flom-
skred og massetransport i nedre delen fordi et flomskred trolig vil blokkere den gamle 
brua og rørene under nyvegen og det er et ganske stort volum i elva på oppsiden av 
vegen. Det kan likevel gå jordskred i dalen ned til Odden som legger seg opp i elva. 
 
4.7.5 Skredfarevurdering 

Skredproblem er knyttet til jordskred i brattere områder, samt flomskred i bekker som 
kan dra med seg masse under ekstrem flom, dvs. Oddelva og Brakarbekken. Det ligger 
ikke hus innenfor 1:1000 i området med unntak av hus og låve i Brakarlia. Det er hoved-
sakelig i nedre del at en har finkornede sedimenter og bratte kanter. 
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Figur 4-34 Faresonekart Bjørlia. 

 
4.7.6 Effekt av skog 

Skogen binder jorda, men en vil likevel få mindre jordskred som kan løsne fra kanter og 
glir mellom trær. Trevelt kan i seg selv utløse mindre jordskred. Skog som skal binde 
bratt jord, bør være blandingsskog, der en tar ut grovere trær slik at en har en relativt 
ung skog med tett dekke og variert rotsystem. Det er feil å fokusere kun på granskog og 
hogst. Problemstillingen med hogst i forhold til jordskred, er først og fremst at en rett 
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etter hogst har et svakt jordekke over et større område, samt at effekt av driftsform kan 
gi sår og lede vann.   
 
I nedre del av Brakarbekken er det svært bratt, og rotvelt av større trær vil utvilsomt gi 
mulighet for videre erosjon og utglidninger. Dalen opp for Brakarlia er i stor grad 
avvirket, og vi antar at sannsynlighet for jordskred går ned når ungskog kommer tilbake. 
Avmerket areal med skog som påvirker faresoner, er ikke det samme som vernskog. 
Vernskog skal ha et spesifikt fysisk verneobjekt. 
 
4.8 Område 8 – Søndre Slette 
Området ligger ca. 18 km sør for Fluberg bru på vestsiden av Randsfjorden. Sonen om-
fatter områdene fra gården Skogen, Hågan til og med Øvre Trøsvika, alt sør for Søndre 
Slette. 
 

 
Figur 4-35 3D presentasjon av Søndre Slette. 
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Figur 4-36 Søndre Slette sett fra østsiden av Randsfjorden. 

 

 
Figur 4-37 Gården Skogen sør på søndre slette. Utfall fra skrenten bak (mørkt parti) vurderes å 
ha lengste mulig utløp ned hogstflata, ikke ut til hus . 
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Figur 4-38 Bekk er lagt om rundt kanten av skjæring. 
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4.8.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-39 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Søndre Slette. Dyrket mark og raviner 
er her innenfor tema tegnet med mer enn 50 % bart berg. Kartet har ikke god detaljeringsgrad 
i dette området. Kildekartene fra NGU er publisert i målestokk 1:250 000 både for løsmasser og 
berggrunn. 

 
Løsmassekartet stemmer dårlig med terrenget. Det er dels berg i dagen i søndre del ut 
mot fv. 245 og Randsfjorden. Det antas at dyrkningsjorda er morenemateriale. Opp mot 
brattkanter ligger det urdannelser.  
 
4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegging i området 

Det er ikke tidligere utført tidligere utredninger i dette området. Denne sommeren ble 
det utført en farevurdering for gjenoppbygging av hus etter brann omtrent midt i områd-
et, rett på oversiden av fv. 245. 
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4.8.3 Skredhistorikk 

Det er ingen kjente eller beskrevne hendelser innenfor området. Vi vil likevel anta at 
steinsprang som ikke går inn området forekommer hyppigere enn hvert 10. år fra baken-
forliggende skrenter. 
 
4.8.4 Modeller og oppsett 

Steinsprang 
I området er det modellert steinsprang fra større skrenter. Ved mindre skrenter er det 
beregnet utløpsvinkler for å sammenligne blokkobservasjoner med empiriske utløps-
vinkler.  
 
Steinsprang fra større skrenter er modellert ved bruk av Rockyfor3D (se kap. 3.7.2 for 
beskrivelse av modellen). Ved mindre og større skrenter er det beregnet utløpsvinkler 
for å sammenligne blokkobservasjoner med empiriske utløpsvinkler. 
 
I den grad steinsprang når inn i området, er steinsprang er vurdert å være dimensjon-
erende faretype for området, men det er også terrengblokker som ligger i bratt terreng 
som kan få bevegelse. Det er gjort 100 simuleringer fra hver celle i utløsningsområdet 
med terrengmodell 2 m oppløsning. Kun øvre skrent er valgt som utløsningsområde. Det 
er valgt kantet blokk med volum 1-5 m3. Skog er ikke inkludert i modellen. Observerte 
blokker kan like gjerne ha kommet i periode med mindre skog enn i dag. 
 
Resultatene i Vedlegg 2D viser "reach probability", det vil si de mer sannsynlige stein-
sprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i kartet). 
Verdier lavere enn 1 - 1,5 % kan betraktes som uteliggere. Terrenget påvirker dette 
resultatet en god del, da blokker vil samles i forsenkninger og rygger vil spre blokker. 
Typisk vil høye verdier for sannsynlige steinsprangbaner opptre i forsenkninger og 
områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. 
 
Flomveier og flomskred 
Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller bekke-
leie går ut på et område med spredning (konvekse partier) 
 
4.8.5 Skredfarevurdering 

Steinsprang fra Hågaberga er hovedutfordringen samt en bekk og noen nederoderte 
dreneringsveier. Det er også en lavere bergskrent nord for Nordre Hågan med godt 
definert utløpsområde fra blokker. 
 
Ved Skogen (sør i området), er det god oversikt over blokker med langt utløp på grunn 
av hogstfelt og åpen mark og godt samsvar mellom disse og beregninger. Sone 1/5000 
går inn mot gården. Lengre nord er det litt lengre avstand fra kartleggingsområdet til 
skrentene før skrentene kommer nærmere opp for Nordre Hågan. Her er det også en 
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lavere skrent som ligger nærmere, og en finner økende blokktetthet opp mot denne 
skrenten. Steinsprang fra de øvre bergene lengre bak, vil i sjeldne tilfeller nå lengre enn 
steinsprang fra den nærmeste skrenten. I dette området er det et nyere hus, der tomta er 
senket inn i terrenget og en bekk er lagt om høyere. Bekken har normalt liten vannføring, 
men denne løsningen er ikke trygg ved intens nedbør som drar med seg kvist og masse. 
Faresonen er justert for dette forholdet. Tegnede faresoner er ikke påvirket av skog. De 
største blokkene i sør, er lite påvirket av skog.  
 
I sørlig del, ved gården Skogen vurderes det ikke å være skredfare. Det er for stor avstand 
opp til berg som kan løsne blokker eller brattområde med løsblokker. Ved fv 245 går 
vegen dels i lav bergskjæring i sør. Denne er ikke en del av vurderingen. I midtre og 
nordre del av området kan det gå stein inn i området og faresonen er trukket på bakgrunn 
av lokale og større bakenforliggende skrenter. 
 
Mest kritisk i forhold til skadepotensiale på hus, vurderes bekken som er omlagt på 
toppen av skjæring rundt Ringeliatunet, nr. 2197. 
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Figur 4-40 Faresonekart Søndre Slette. 

 
4.8.6 Effekt av skog 

Sone 1/5000 sør i området (gården Skogen) er konservativt i forhold til beregninger og 
skog.  Her er også et stort avvirket området. Opp for Nordre Hågan og nordover ligger 
sonene noe nærmere skrentene og vi antar her at skogen har hatt og har effekt på fare-
grensene. Området rett opp for Nordre Hågan er delvis hogd for en del år siden. 
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4.9 Område 9 – Søfferud 
Området Søfferud ligger sør i Søndre Land på vestsida av fjorden og strekker seg fra 
gårdsbebyggelsen på Søfferud og til og med Bekkevoll. Kartleggingsområdet går fra 
fjorden med hus og dyrket mark og dekker nedre del av den skogkledde lia.  

 
Figur 4-41 3D presentasjon av karleggingsområdet Søfferud. 

 

 
Figur 4-42 Gården Søfferud. Støa i bakgrunnen. 
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4.9.1 Topografi og grunnforhold 

 
Figur 4-43 Løsmasse - (t.v.) og berggrunnskart (t.h.) for Søfferud. Kildekartene fra NGU er 
publisert i målestokk 1:250 000 både for løsmasser og berggrunn. 

 
Området ligger kvartærgeologisk i moreneområde og en finner en mengde blokker som 
isen dels har transportert og avsatt både innenfor og utenfor steinsprangområder. Ved 
hjelp av modeller, erfaring på utløpslengder og observasjoner er faresoner vurdert. 
 
Området har et nedre flatere område som er kartlagt som tykk morene langs fjorden.  
Området er i hovedsak ryddet og dyrket opp. Sedimentene her er relativt finkornet 
sammenlignet med hva en finner lengre nord langs Randsfjorden. Opp for dyrkings-
arealet er det brattere og skogkledd med en rekke skrenter i flere nivåer opp mot 
Kampen. Disse går i hovedsak nord-sør som retningen på Randsfjorden. 
 
Det er lite av vannet inne fra Veståsen som drenerer ned i området. Forkastinger med 
hovedretning nord-sør som Gravåa som gjør at åsen i liten grad dreneres rett mot fjorden. 
Det er kun Bjørnerudbekken som starter inne på åsen. Abborbekken i sør berører ikke 
området. Det er likevel en hel rekke mindre bekker og sig som delvis ikke er registret på 
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kartet. Sørlige delen av området er det eldre større hogstflater som er drevet over flere 
år. Opp for Bekkevoll er det nyere hogstflate. 
 
4.9.2 Skredhistorikk 

Det er ikke dokumentert skred innenfor selve området, men relativt ny eier på plassen 
Søfferudenga, forteller at de ble overrasket over lyd fra steinsprang om våren i lia. På 
gården Søfferud (kilde; Torgeir Søfferud) har det ikke vært noen skred på eiendommen, 
men det har vært utgliding mot Abborbekken sør for Søfferud i forbindelse med planer-
ingsarbeid. Dette er utenfor vurdert område. 
 
Randsfjorden har for øvrig en gammel regulering, og strandsonen er dermed påvirket av 
reguleringen og stedvis er det utført plastring langs fjorden, blant annet rundt neset ved 
Bjørnerudbekken.  
 
4.9.3 Modeller og oppsett 

Skredproblemer er i hovedsak knyttet til steinsprang, samt bekker som kan bli flom og 
masseførende. De større kildene til steinsprang ligger dels langt bak området som skal 
faresone-kartlegges og vurderingen går derfor i stor grad ut på å vurdere om blokker når 
fram. Enkelte steder er det mindre lokale bergskrenter som påvirker mulige byggeom-
råder direkte. 
 
Steinsprang 
I området er det modellert steinsprang fra større skrenter ved bruk av Rockyfor3D (se 
kap. 3.7.2 for beskrivelse av modellen). Ved mindre skrenter er det beregnet utløps-
vinkler for å sammenligne blokkobservasjoner med empiriske utløpsvinkler. 
 
I den grad steinsprang når inn i området, er steinsprang vurdert å være dimensjonerende 
faretype for området, men det er også terrengblokker som ligger i bratt terreng som kan 
få bevegelse. Det er gjort 100 simuleringer fra hver celle i utløsningsområdet med 
terrengmodell 2 m oppløsning. Kun øvre skrent er valgt som utløsningsområde. 
Beregningene viser variasjon i volum  fra 1  til  6 m3. Skog er ikke inkludert i modellen.  
 
Resultatene i Vedlegg 2D viser "reach probability", det vil si de mer sannsynlige stein-
sprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsynlige baner (lave verdier i kartet). 
Verdier lavere enn 1 - 1,5 % kan betraktes som uteliggere. Terrenget påvirker dette 
resultatet en god del, da blokker vil samles i forsenkninger og rygger vil spre blokker. 
Typisk vil høye verdier for sannsynlige steinsprangbaner opptre i forsenkninger og 
områder hvor flere blokker naturlig vil ledes. Generelt er det liten forskjell på utløp av 
blokker med de størrelsene som er valgt. Valg av overflate har større betydning 
 
Flomveier og flomskred 
Det er beregnet strømningsretninger og akkumulerte strømningsveier i området. Det er 
her brukt en metode som også vil spre vannet i flere retninger når forsenking eller 
bekkeleie går ut på et område uten forsenking. 
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4.9.4 Skredfarevurdering 

Steinsprang 
Beregninger og observasjoner viser i stor grad at steinsprang ikke kommer ned i kart-
leggingsområdet. Funn av blokker fra avløst berg er vurdert sammen med beregningene, 
og beregningene er i hovedsak brukt til å styre faresone 1:5000. 
 
Rett opp for Ransfjordvegen nr. 2825 er det en lokal skrent med en liten ur og blokker 
som ligger tett ned mot huset. Huset er vurdert å ligge utenfor faresoner 1:1000. Ved 
Ristebo er det en lokal skrent der bolighuset er vurdert å ligge trygt i forhold til denne. 
Mot nordvest er det en aktiv skrent med markert ur der blokkene også stopper opp før 
husa.  
 

 
Figur 4-44 Skrent med urdannelse, nord, utenfor vurdert område. 

 
Flomskred og jordskred 
Ved Bekkvold går bekken på berg ovenfor vegen. Berget ligger med tilnærmet horison-
tal benkning. Det kan være løsmasser som glir ned fra sidene, men bekken kan i liten 
grad senke seg. Bjørndalsbekken går ned et stup i kanten av vurderingsområde, og nett-
opp nedenfor her er de ferskeste blokkene i område, trolig utsprengt av is. For øvrig er 
det såpass rikt på løsblokker i bratte områder, at rotvelt, utrasning av eldre hesteveger 
(det er bl.a. en foss i Bjørndalsbekken) eller lokal issprenging vil kunne gi steinsprang 
som ikke starter fra berg. 
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Jordskred, mindre utglidninger er aktuelt på nordsiden nedre del av Bjørndalsbekken, 
og for øvrig langs store deler av Randsfjorden. Strandsonen er bratt og foten er stedvis 
berg eller det er utført erosjonssikring i fot. 
 

 
Figur 4-45 Faresoner Søfferud. 

 
4.9.5 Effekt av skog 

Faresonene er her vurdert i forhold til observerte blokker og teoretisk beregnet maksi-
malutløp. For lokale skrenter er enkelte faresoner 1/1000 trukket ut mot 28 grader fra 
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topp skrent, uten at det er tatt hensyn til skog. Skog påvirker derfor i mindre grad fare-
sonene. Et unntak er trolig opp for Bjørnerud, hvor stein i sprang fra lav skrent trolig vil 
kunne nå vegen. Det er forøvrig en del løs terrengblokk i denne lia. Gjennomføring av 
hogst i området antas å være det som kan gi størst sannsynlighet for bevegelse og for-
flytning av blokker ned på vegen. 
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1A1 Foto fra befaring  

 
Foto 1 Støa området med hogstfelt sett fra vestsia. 

 
Foto 2 Store deler av ravineområdet ovenfor fv34 er avvirket for et par år siden. I foten av dette 
området er det berg i dagen i sør, det er endel stein i overflaten enkelte steder, muligens berg. 
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Foto 3 Vannutsig i topp av skråning. I topp av skråningen er det delvis gjort tiltak for å forflytte 
vann sidevegs. Dette virker ikke helt. Denne problemstillingen med vann gjelder også naturlige 
ravineskråninger i området. 

 
Foto 4 Plastret skråning. Vann renner ut i øvre del. 
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Foto 5 Snitt gjennom steinsatt renne (brunlig stein) som har leder vann ut i skråning. Duk synlig. 

 
Foto 6 Mye naturlig utvasket stein langs fjorden. Det er generelt bevegelse, sig opp for 
strandlinja. 
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Foto 7 Bevegelse, sig i skråning opp for strandlinje. 

 
Foto 8 Aktiv erosjon. Bekk flyttet vekk fra hytte. 
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Foto 9 Utløp stikkrenne lagt over i lang overflaterenne, skråning ned mot fjorden. 

 
Foto 10 Relativt fersk skred i ravine ovenfor Fv 34, bekk sør for Hollingdal. 
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Foto 11 Grov masse i bekken. 

 
Foto 12 95% tett under fv 34. Sak meldt inn til SVV. 



 

 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-05 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 2A, side: 1  

Vedlegg  2A 
FOTO FLUBERG 
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2A1 Foto fra befaring  

 
Foto 1 Dette området er ei gammel vifte. Det er ikke kjent skade eller aktivitet, men bekkeleie 
er steinsatt og det går to store rør under fv. Formen på vifta høyere opp indikerer at husene til 
høyre på bildet ligger med lavere sannsynlighet for direkte strømning på vifta utenom kanalen. 
 

 
Foto 2 Oppsprukket berg sprenges ut av frost. 
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Foto 3 Flomslette ned for fv34. 

 
Foto 4 Nedenfor og rundt den gamle jernbanetraseen har det vært endel utglidninger og 
vannutstrømning. Dette vurderes i stor grad at skylles menneskelige inngrep. 
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Foto 5 Nord langs fjorden er det steinrand og delvis berg langs vannkanten. 
 

 
Foto 6 Innløp under fv 32. 
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Foto 7 Berg med mulig utfall, men lave fallhøyder i start gir oftest korte utløp. 
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Foto 8 Nord for gården Svea, ligger de største kantede blokker i området, gamle blokker. 

 
Foto 9 Skrent ovenfor gården Svea. Endel mindre blokk, trolig både lokalt sprengt og fra utfall. 
Det er lite berg med aktivt utfall. 
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Foto 10 Eldre blokk i terreng bak Stubberud. 

 
Foto 11 Fersk blokk.  
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Foto 12 Småskrenter som tidvis kan gi blokkutfall. Nedenfor disse skrentene finner en fersk 
blokk. 

 
Foto 13 En rekke mindre skrenter i skog med mellomliggende hyller. 
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Foto 14 Avløste blokker i skrent. 

 
Foto 15 Rotvelt kan lett dra opp stein. 
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Foto 16 Lukking i bekk som kan være masseførende, Prestegårdshagan, øst for kirka. 
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Vedlegg  3A 
FOTO BRUA-SAGSVEA 
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Foto 1 Her møtes to bekker før de går under veg ca. ved lysstolpe til høyre. 
 

 
Foto 2 Sørlige bekk ført i rør under veg. 
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Foto 3 Bekk er lukket i søkk bak mur. 
 

 
Foto 4 Innløp lukket bekk på toppen av skjæring. Rist er tett av løv og kvist. 
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Foto 5 Generelt er det mye skog ned mot elva og i løsmasseskråningene. 
 

 
Foto 6 Bekk kommer ned mot veg, lukket høyere opp. 
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FOTO ODNES 
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Foto 1 Odnes sett fra Fluberg. 

 

 
Foto 2 Odnesberga. Det ligger også flere skrenter nedenfor berga, mot Gjøviklinna som er skjult 
av skog. 
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Foto 3 Voll ved skolen for å hindre vann mot skolen. Grovere sedimenter vil i stor grad stoppe 
høyere opp. 

 
Foto 4 Barnehage ved siden av skolen. Ligger nærmere fv. Det ligger steinsprangblokker i 
bakkant. 
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Foto 5 Bekkelukking ved Odnes skole. 

 

 
Foto 6 Lokalskrent ved Odnes Gjestgiveri. 
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Foto 7 Lokalskrent vest for gården Lille Odnes. 

 

 
Foto 8 Lokalskrent vest for Odnes stasjon. 
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Foto 9 I østre del av kartleggingsområdet er det endel jordskred og skjæringsproblematikk. Det 
er flere vannsig i området. 
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Vedlegg  5A 
FOTO VIKERKAMPEN 
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Foto 1 Vikerkampen sett fra Fluberg. 

 
Foto 2 Vikerkampen sett fra Fluberg bru. 
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Foto 3 I nordre del av vurderingsområdet kommer en skjæring? inn i området med potensielt 
steinsprang. 
 

 
Foto 4 Litt lengre sør øker avstanden til berg og uravsetninger. 
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Foto 5 I noen søkk finner en anrikning av større blokker. 

 
Foto 6 Søndre del av kartleggingsområdet. Her er det lukket/omlagt bekk. Lite fall i området 
gjør at det ikke er grunnlag for å se på flomskred. 
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Foto 7 Bekk som renner sør for Rotterdam. Her er det noe masse som er forflyttet. To bekker 
kommer inn litt ovenfor. 

 
Foto 8 Flyttblokk. Denne blokka og flere i området ligger nord i området, på nedsiden av 
fylkesvei, og utenfor teoretisk utløp for steinsprang. 
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Vedlegg  6A 
FOTO FLATLIA 
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Foto 1 Flatlia fra østsia. 
 

 
Foto 2 Bebyggelsen ligger i stor grad nedenfor det bratte området. Ned mot fjorden er det 
brattere partier med dels grov masse. Bekker er delvis lukket over jordet. 
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Foto 3 Flyttblokker eller utvasket i morenemateriale. Området har tykt morenedekke. 

 
Foto 4 Stor ravine. Utvasket bekkeleie med stein. Lengre sør er det en del mindre renner eller 
raviner. 
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Foto 5 Fra høyeste del av kartleggingsområdet. Enkelte stein i overflaten kan løses ut ved hogst 
eller vindfall. 

 
Foto 6 Samme ravine som ovenfor. Ikke tegn til aktivitet i nyere tid. 
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Foto 7 Bekk følger traktorveg. 
 

 
Foto 8 Stor kantet stein. Lokal skrent nord i området. Stein når ikke inn i vurderingsområdet.
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Vedlegg  7A 
FOTO BJØRLIA 
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Foto 1 Brakarlibekken er sterkt nederodert og har skråninger med bevegelse. 

 
Foto 2 Bratt aktiv skråning ned mot Brakarlibekken. 
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Foto 3 Ved selve plassen Brakarli, er bekken ganske liten og lite aktiv. 

 

 
Foto 4 Samme ravine/bekk som i foto nedenfor. Bekken er kun lokal, ingen større del av lia 
bidrar til bekken. 
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Foto 5 Rullestein i strandsonen. 

 
Foto 6 Mindre glidning i kant av lita renne ned mot fjorden sør i vurderingsområdet. 
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Foto 7 Småskrenter utenfor vurderingsområdet har gitt noen utfall. 
 

 
Foto 8 Inn for Dalen er det bratte skråninger med lav stabilitet. 
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Foto 9 Dalen, rundet stor stein er trolig utvasket fra stedlige masser, Dvs. at det ligger 
glasifluviale masser i dybden. 

 
Foto 10 Skredfar. Skred for ca. 5-7 år siden, rett ved sti fra nord ned til Odden. 
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Foto 11 Odden, Bjørlielva er her presset ut i kanten. 

 
Foto 12 Bjørlielva, dobbel bru-kulverter. Her vil eventuelle flomskred bli dempet eller stoppe 
opp. Ravineskråningene har kritisk helning. 
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Vedlegg  8A 
FOTO SØNDRE SLETTE 
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8A1 Foto fra befaring  

 

 
Foto 1 Søndre Slette sett fra østsia. 

 

 
Foto 2 Gården Skogen sør i området Søndre Slette. Utfall fra skrenten bak (mørkt parti) vurderes 
å ha lengst mulig utløp ned hogstflata.  
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Foto 3 Utfall fra skrenten bak vurderes å ha lengst mulig utløp ned hogstflata. 

 

 
Foto 4 Parti opp mot lokal skrent opp for Nordre Hågan.  
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Foto 5 Parti opp mot lokal skrent opp for Nordre Hågan og enkelte blokker. Det ligger høyere 
skrenter lengre bak. 

 
Foto 6 Bekk er lagt om rundt kanten av skjæring ovenfor Nordre Hågan. 
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Foto 7 Steinsprang ut for lokal skrent nord for Nordre Hågan. 

 
Foto 8 Nordre del av Søndre Slette har noen flate raviner. Disse kan være utformet av gradvis 
utvasking i sedimentene og topperosjon. Det er ikke flomskred som har formet disse små  
relativt flate dalene. 
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Foto 9 Forbygning langs Randsfjorden ved vei opp mot Skogen.  
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Vedlegg  9A 
FOTO SØFFERUD 
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9A1 Foto fra befaring  
 

 
Foto 1 Søfferud sett fra østsia. 

 
Foto 2 Gården Søfferud. Støa i bakgrunnen. 
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Foto 3 Nærmeste blokker er moreneblokker og lokalt utsprengt fra berg. Det er berg i dagen 
både nedenfor og ovenfor Søfferudenga. 

 
Foto 4 Vesentlig morene og flyttblokker. Opp mot skrentene er det flere steinsprangblokker. 
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Foto 5 Nedenfor de nærmeste skrentene ovenfor kartleggingsområdet finner en urdannelse. 
Terrenget har hyller som reduserer utløp. 

 
Foto 6 Morenejord med kantet stein. 
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Foto 7 Enkelte mindre blokker, er utfall fra gamle hesteveger for tømmerkjøring. 

 
Foto 8 Lokal skrent og urdannelse, opp for Bjørnerud. 
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Foto 9 Ved Bjørnerud. Det er skrenter med steinsprang opp i skogen, men de når ikke fram til 
bebyggelsen, selv om området hogges. 

 
Foto 10 Enkelte store stein som enten er flyttblokker eller lokalt sprengt ut. Det er noe berg i 
dagen som sprenger ut blokker, men disse får liten fallhøyde og stopper fort. 
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Foto 11 Anrikning av blokker utsprengt fra grunt berg.  

 
Foto 12 Hogstfelt helt nord i kartleggingsområdet. 



 

 

Dokumentnr.: 20180283-01-R 
Dato: 2019-04-05 
Rev.nr.:  1 
Vedlegg 9A, side: 8  

 
Foto 13 Den nordligste kartlagte bekken går på berg med horisontal og vertikal kløv. Lite 
massetransport. 
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