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Forord 

Et nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – er under etablering for områder med stort skadepotensial 
fra skred i bratt terreng.  Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et 
viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid. Hovedmålet med kartleggingen er å bedre 
grunnlaget for vurdering av skredfare til bruk i arealplanlegging, sikring og beredskap mot skred.  

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.  

Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging av skred i Nord-Aurdal kommune, 
Innlandet fylke. Arbeidet er utført av Skred AS.  

I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i Byggteknisk forskrift (TEK17), 
som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000.  

Skredtypene steinsprang, snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred er kartlagt. 

Oslo, desember 2020 

Anne Britt Leifseth Hallvard Berg 

direktør  fung. seksjonssjef 
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Sammendrag 
 

Denne rapporten presenterer faresonekart for skred i bratt terreng i Nord-Aurdal kommune utført av 

Skred AS. De kartlagte områdene er Rye – Follonglo, Strond, Fagernes, Leira, Aurdal og Steinberg - 

Gottenborg. 

 

Hovedfunn 

Relativt store deler av fjellsidene i samtlige kartlagte områder er bratte nok til å kunne gi skred, og i alle 

områdene er det kartlagt avsetninger etter tidligere skred. Flere steder ligger skredavsetningene i eller rett 

ovenfor bebyggelsen. I flere kartleggingsområder er det også historikk for jordskred, flomskred og 

steinsprang som under nåværende klima- og vegetasjonsforhold har nådd bebyggelsen.  

Jordskred, flomskred og steinsprang er i all hovedsak dimensjonerende for faresonene i de kartlagte 

områdene. Snøskred og sørpeskred er, under dagens vegetasjonsforhold, bare vurdert aktuelle i svært 

begrensede deler av et par kartleggingsområder. Fjellsidene er i stor grad skogkledd, og skogen er mange 

steder vurdert å ha stor betydning for faresonene.  

 

Resultatene fra kartleggingen viser at 35 boligbygg ligger innenfor 1/1000-faresonen.   

 

Kartlagte skredtyper 

Kartleggingen omfatter faresoner for skred i bratt terreng og skredtypene:  

- Steinsprang og steinskred 

- Jordskred 

- Flomskred  

- Sørpeskred 

- Snøskred  

 

Utredning av faresoner for kvikkeleireskred og fjellskred er ikke en del av denne kartleggingen. 

 

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 skredfaren fastsettes ut fra skredtype med 

lengst rekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred og er 

utarbeidet i henhold til sikkerhetskravene i TEK17, samt NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i bratt 

terreng».  

 

Kartleggingen er basert på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i 

betraktning lokale forhold.  

 

Bruk av faresonekartene 

Faresonekartene for skred i bratt terreng har høyere detaljeringsgrad enn de landsdekkende 

aktsomhetskartene og vil erstatte disse i arealplanleggingen i de kartlagte områdene.  

 

Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 

bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Sikkerhetskravene gitt i TEK17 §7.3 skal 

oppfylles ved nybygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse. Dette gjøres ved å plassere 

byggverket utenfor området som har større skredfare enn TEK17 tillater, eller ved å utføre sikringstiltak 

eller dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene et skred kan medføre.  

Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Nord-Aurdal kommune rulleres.  

 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
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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 Nord-Aurdal kommune 

utført av Skred AS. Rapportens kapittel 1 er et standardkapittel utarbeidet av NVE. 

 

Faresonene kan man se i Vedlegg E under hvert delområde og er tilgjengelige 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, jordskred og flomskred. 

 

Områdene som skal kartlegges i hver utvalgt kommune, er definert av NVE. De er identifisert ved hjelp 

av innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene. 

 

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene  

Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter de 

metodene som er vanlige ved faresonekartlegging.  Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess. 

Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle 

fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge geologiske forhold som har 

betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til slutt er det en skredfaglig 

vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. Kartleggingen gjøres i en 

detaljeringsgrad som kan brukes direkte på byggesaksnivå, det vil si at faresonene (gitt at forholdene ikke 

er endret) ikke burde endres nevneverdig om man utfører mer detaljerte undersøkelser. 

 

Områdene valgt ut til skredfarekartleggingen tar utgangspunkt i eksisterende skredutsatt bebyggelse. 

Arbeidet er begrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal 

utredes og kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har 

infrastruktureiere som Statens vegvesen, Bane Nor mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering 

og kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging. 

Faresoner er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17 §7.3, som viser faresoner for skred med nominell 

årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av 

menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, 

jordskred og flomskred. 

 

Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for 

områdene som faresonekartene dekker.  
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Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 

bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det for eksempel 

ikke tillates etablering av nye bygg i S2-klasse innenfor 1000-års skredfaresoner, med mindre det utføres 

tiltak som sikrer bebyggelsen mot skred.  

Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Nord-Aurdal kommune rulleres.  

Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 

1.3 Skredtyper i bratt terreng 

1.3.1 Steinsprang og steinskred 

Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, bruker vi 

begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene (én eller et 

fåtall steinblokker) til sammen har et relativt lite volum, inntil noen hundre kubikkmeter (m3). Når 

steinmassene til sammen oppnår et volum fra noen hundre til flere hundre tusen m3, snakker vi om 

steinskred. Steinblokkene beveger seg nedover stort sett uavhengig av hverandre. I et steinskred splitter 

blokkene ofte i mindre deler på vei nedover skråningen, mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang. 

Der hvor det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (ofte 

kjegleformet) med de groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg 

løsmasser underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker 

og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger. 

1.3.2 Jordskred 

Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i vannmettede 

løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca. 25 graders helning, men kan også løsne i 

slakere terreng enn dette. Jordskred i denne type bratt terreng kan ganske grovt omtales som kanaliserte 

og ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte 

forekommer gjerne der løsmassedekket er tynt. Et kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en 

bruddsone, før det skjærer en kanal i løsmassene som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere 

skred. Skredmasser kan også gå over kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt 

med kanalen (leveer). Der hvor terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid 

bygger flere slike skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene 

løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs en 

sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike skred har en trekantform, mens de vanligvis er 

uregelmessige i formen. De groveste massene avsettes nederst som en tungeformet rygg. Mindre 

jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket mark 

eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er særlig vanlige om våren, når jord eller leire 

kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred. 

1.3.3 Flomskred 

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp 

og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og 

transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. 

Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en stor 

vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres 

utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra store og 
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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 vassdrag. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget og 

skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en flytende masse og har langt høyere tetthet enn snøskred. 

Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere. 

Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store 

områder.  

1.3.5 Snøskred 

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og flakskred 

kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det 

sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en liten lokal 

utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og skredbanen utvider 

seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå hastigheter på inntil 120 

km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt 

skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et 

flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet 

kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i 

overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som 

ofte rekker helt ned i dalbunnen. 

 

  



Nord-Aurdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

10 

 

2. Oversikt over de kartlagte områdene 

2.1 Geografi 

Skred AS har på oppdrag fra NVE utført skredfarekartlegging i områdene vist i figur 1.  

 

For hvert kartleggingsområde er det vurdert et «påvirkningsområde», dvs. et område av betydning for 

skredforholdene i kartleggingsområdet. Påvirkningsområdet er større enn fjellsiden direkte ovenfor det 

kartlagte området, og inkluderer generelt nedslagsfeltene til bekker og elver som renner gjennom 

kartleggingsområdene. Dette fordi det er der at eventuelle forhold kan ligge til rette for enkelte 

skredtyper, f.eks. sørpeskred og flomskred. Påvirkningsområdene er vist i oversiktskartene for de enkelte 

kartleggingsområdene, i kapittel 4. 

 

  

Figur 1: Oversikt over områdene omfattet av denne skredfarekartleggingen. Kartet viser også de 

meteorologiske stasjonene som ble benyttet for klimaanalysene. 

5. Aurdal 

6. Steinberg - Gottenborg 

4. Leira 

3. Fagernes 
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1. Rye - Follonglo 

Nordre Etnedal 

Etnedal Øyen 

Nord-Aurdal II 
Åbjørsbråten 

Fagernes 
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2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 

Skredfarekartleggingen utført i Nord-Aurdal kommune gjelder til sammen 22 km dalsider med til dels 

veldig ulike topografiske forhold. De enkelte kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i 

rapporten.  

 

I veldig grove trekk kan man beskrive området som bestående av til dels veldig bratte dalsider som stiger 

fra Strondafjorden og dalbunnen på ca. 350 moh. til ca. 800 - 1000 moh. Områdene omfatter skråninger i 

både fjell og løsmasser, med eksposisjon praktisk talt mot alle himmelretninger. De aktuelle fjellsidene er 

i stor grad skogdekket, med lokale unntak der det er dyrket mark, skianlegg og utbygde arealer. 

 

Berggrunnen er kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og i regionale kart 1:250.000 (NGU, 2020a). 

Kartene (Figur 2) viser at berggrunnen i de aktuelle kartleggingsområdene består av fyllitt / kvartsfyllitt 

(sterkere grønn farge), metasandstein (gul), glimmerskifer (lysere grønn), amfibolitt (rosa). Det er altså 

stort sett metamorfe bergarter overalt i området. 

 

 
Figur 2: Utsnitt av NGUs berggrunnskart 1:250.000 (NGU, 2018a) for Nord-Aurdal kommune. 

Områdene denne rapporten presenterer skredfarekartlegging for, ligger innenfor de lilla ovaler. 

 

Løsmassedekket er også kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000 og 1:250.000 (NGU, 2020b). På oppdrag 

fra NVE, og til dels som grunnlag for denne kartleggingsarbeidet, har NGU i tillegg utført detaljert 

løsmassekartlegging i deler av de aktuelle områdene i målestokk 1:10.000. NGUs detaljerte kartlegging 

dekker kartleggingsområdene Rye – Follonglo, Strond og Aurdal, samt den sørligste delen av Leira.  
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De regionale kvartærgeologiske kartene viser stort sett tykk morene i nedre deler av de aktuelle 

fjellsidene, og tynnere / mindre sammenhengende morene i de øvre delene, med enkelte lokale 

skredavsetningene (Figur 3). NGUs detaljerte løsmassekart, vist i figurer i kapitlene som omtaler 

områdene dekket av disse kartene, gir adskillig mer informasjon om både avsetninger og 

terrengformasjoner som kan relateres til skredaktivitet, f.eks. skredvifter, raviner og nedskårne bekker 

med eller uten vannføring, skredkanter osv. Dette er elementer som bidrar til best mulig tolkning av 

terrenget og bestemmelse av sannsynligheten for ulike typer skred i de enkelte områdene. 

 

 

Figur 3: Utsnitt av NGUs løsmassekart 1:250.000 (NGU, 2020b) for de 6 kartleggingsområdene. Tykk og 

sammenhengende morene er vist i mørkere grønn farge, tynn / usammenhengende morene i lysere grønn, 

skredavsetninger i rosa og torv / bart fjell i brunt.  

 

2.3 Klima 

2.3.1 Historisk klima 

Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for skredfarevurderingen. 

Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt (eklima.no). En utfordring er at de aller 

fleste meteorologiske stasjonene har alt for korte dataserier og i flere tilfeller ligger for langt fra de 

kartlagte områdene til å gi representative og robuste analyseresultater. Resultatene av analysen anses 

derfor som usikre, men gir allikevel den mest objektive informasjon om klimaforholdene i området.  

 

Plasseringen av stasjonene er vist i Figur 1, mens en oversikt over stasjonenes driftsperiode, høyde over 

havet og koordinater er gitt i Tabell 1.  
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Tabell 1: Oversikt over de benyttede meteorologiske stasjonene. 

Stnr Navn I drift fra I drift til Hoh. 

(m) 

Breddegrad Lengdegrad 

21860 ETNEDAL - 

ØYEN S. 

okt.1989 aug.2004 486 60,997 9,5662 

21870 ETNEDAL - 

ØYEN 

jan.1967 mar.1989 489 61 9,5667 

21880 NORDRE 

ETNEDAL 

jul.1895 jun.1967 679 61,0333 9,5167 

22950 NORD-AURDAL 

II 

okt.1892 des.2000 442 60,9223 9,4167 

22951 NORD-AURDAL 

III 

aug.2001 jan.2012 433 60,9167 9,4232 

23160 ÅBJØRSBRÅTEN jan.1922 des.2017 639 60,918 9,2893 

23420 FAGERNES okt.1892       - 358 60,9785 9,224 

 

 

Stasjonene på Fagernes og Åbjørsbråten har middeltemperaturer som allerede i november ligger flere 

grader under frysepunktet, og bare fra april nærmer seg frysepunktet igjen (Figur 4). Dette er den 

kombinerte effekten av stasjonenes høyde over havet og områdets innlandsklima. 

 

Stasjonene på Fagernes, Åbjørnsbråten og Nord-Aurdal har en normal årsnedbør på henholdsvis 520, 604 

og 622 mm, fordelt over årets 12 måneder som vist i Figur 5. Disse nedbørmengdene er ganske små, 

spesielt tatt i betraktning at stasjonene ligger 350 - 650 moh., noe som også er et uttrykk av områdets 

relativt tørre innlandsklima. 

 

 

 
 

Figur 4: Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur. Data fra www.eklima.no.  
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Figur 5: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.  

 

 

 

For skredfarevurderingen er det imidlertid viktigere å analysere skredutløsende vær, enn normale 

klimaverdier.  

 

For snøskred er fokuset på 3-døgns snøfall med store gjentaksintervaller. Nedbør som faller i fjellet over 

400 - 500 moh. mellom desember og april, antas å komme i form av snø. For disse vintermånedene ved 

de benyttede stasjonene er den beregnede 3-døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall på henholdsvis 

52 og 70 mm, omtrentlig tilsvarende 50 – 70 cm nysnø (Tabell 2). Det er stor usikkerhet i beregning av 

ekstremnedbør for så store gjentaksintervaller basert på dataserier som kun er 20 – 100 år lange, men en 

slik beregning gir best mulig utgangspunkt for forutsetningene som behøves ved modellering av 1000 års 

snøskred. Videre viser Figur 6 at fremherskende vindretninger i de samme vintermånedene er fra NV, 

med tilleggskomponent fra SØ. Stasjonen ligger imidlertid relativt skjermet i dalbunnen, og det er derfor 

mulig at den ikke gir riktig representasjon av vinden som blåser under forholdsvis kraftig snøvær.  

 

 

 

Tabell 2: Beregnet 3-døgns nedbør (mm) i månedene desember - april for ulike gjentaksintervaller 

(Gumbel). 
 

Gjentaksintervall (år) 5 10 25 50 100 500 1000 Datagrunnlag 

Etnedal Øyen S. 32 37 44 49 54 65 70 1989-2004 

Etnedal Øyen 32 37 43 48 53 63 68 1967-1989 

Nordre Etnedal 32 37 43 47 51 61 65 1895-1967 

Nord-Aurdal II 28 33 39 43 48 58 62 1895-2000 

Åbjørsbråten 26 29 34 37 41 49 52 1931-2017 

Fagernes 28 33 39 44 48 58 63 1982-2019 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

(m
m

)

Månedsnormaler for nedbør (1961 - 1990)

Nord-Aurdal II Abjørsbråten Fagernes

http://www.eklima.no/


Nord-Aurdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

15 

 

 

 
 

Figur 6: Vindrose for vintermånedene desember til april, for stasjonen Fagernes. Figuren er fra 

www.eklima.no.  

 

Lignende analyser, men med fokus på nedbør som kommer i form av regn, er gjort som grunnlag for 

vurdering av jord- og flomskredfare.  

Studier utført i Norge (Sandersen m.fl., 1996) indikerer at løsmasseskred ofte løses ut ved døgnnedbør 

tilsvarende eller overskridende 8% av den normale årsnedbøren. I det vurderte området betyr det en 

døgnnedbør på 42 – 50 mm. En ekstremverdianalyse lik den ovenfor presentert for snøfall, men utført for 

1døgns-nedbør som kommer i form av regn, viser at gjentaksintervallet for en døgnnedbør på 42 – 50 mm 

i vurderingsområdet er på mellom 5 og 25 år. 

 

Sannsynligheten for at en nedbørmengde potensielt i stand til å utløse løsmasseskred forekommer, er ikke 

er det samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av mange flere forhold 

enn nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst. Dette er vurdert og beskrevet for 

hvert område i Kapittel 4.  

 

Tabell 3: Beregnet 1-døgns nedbør (mm) i månedene april - november for ulike gjentaksintervaller 

(Gumbel). 

 
Gjentaksintervall (år) 5 10 25 50 100 500 1000 Datagrunnlag 

Etnedal Øyen S. 41 48 56 62 68 82 88 1989-2004 

Etnedal Øyen 34 38 44 47 51 60 64 1967-1989 

Nordre Etnedal 41 48 56 62 68 83 89 1895-1967 

Nord-Aurdal II 41 47 56 62 68 82 88 1895-2000 

Åbjørsbråten 39 46 55 61 67 81 87 1931-2017 

Fagernes 41 49 58 65 72 88 95 1982-2019 

http://www.eklima.no/
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2.3.2 Fremtidig klima 

Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og forekomsten av disse 

skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at ekstremt vær inntreffer oftere. 

Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og 

sørpeskred, men i hvilken grad skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er vanskelig eller umulig å 

kvantifisere, da sannsynlighet for utløsning av skred er et komplekst samspill mellom ulike faktorer, som 

påvirkes av klimaendringer i forskjellige retninger  

Ifølge Norsk Klimaservicesenter (2016), Klimaprofil Oppland (nå en del av Innlandet), beregnes det at 

årstemperaturen vil øke med ca. 4°C innen 2100, mest om vinteren (5°C) og minst om sommeren (3,5°C). 

Årsnedbøren vil øke med 20 %, også dette mest vinterstid. Sitert fra Norsk Klimaservicesenter (2016): 

 

«Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle 

årstider. Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med ca.20 %. For kortvarige 

nedbørepisoder er det indikasjoner på at økningen i intensitet kan være større enn for verdiene i løpet 

av ett døgn.».  

 

 «Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten av århundret. Etter dette 

forventes det at økt temperatur etter hvert vil føre til mindre snømengder også i disse områdene». 

 

«Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på et snødekket underlag. Dette kan på kort 

sikt føre til økt skredfare, men ikke på de store, sjeldne snøskredene som omfattes av 

aktsomhetskartene. På lengre sikt vil snømengdene bli så redusert at faren for snøskred vil avta». 

 

«Det er særlig grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord- flom- og sørpeskred fordi disse 

skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige».  

 
Med dagens metodikk for skredfarekartleggingen, er det ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for 

skredstørrelse eller skredutløp og så bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i 

en rekke usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere effekten av, men som 

vurderes skjønnsmessig når en kartlegger skredfare.  

 

3. Metodikk for fastsettelse av faresoner 
for dette oppdraget 

Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av skredfaglig skjønn og 

erfaring. Den skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som underbygger bruk 

og forståelse av data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og annen historikk, vurderinger og 

modelleringer, fram til fastsetting av faresoner. Metodikken vi har anvendt for å komme frem til 

faresonene, er iht. NVEs nye, nettbaserte veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng», og er kort omtalt 

nedenfor. 

3.1 Skredhistorikk 

Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene og 

de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en 

skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også 

gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. Et utvalg av historiske skredhendelser er 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/?ref=mainmenu
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samlet i en nasjonal skreddatabase (NVE Atlas) og vises på www.atlas.nve.no. Opplysningene registrert i 

skreddatabasen oppsummerer blant annet mye av det som var å finne i lokale skriftlige kilder, for 

eksempel kirkebøker. Skreddatabasen kan ikke oppfattes som en komplett historikk av hendelser i et 

område, og plassering av hendelsene i databasen, samt registrert skredtype oppfatter vi som veiledende 

mer enn absolutt.  

I tillegg til informasjon fra NVE Atlas, har vi forsøkt å innhente mest mulig informasjon ved å intervjue 

lokalkjente samtidig med gjennomføring av befaring og senere, på telefon.  

3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart 

En digital høydemodell (DHM), eller terrengmodell, er en tredimensjonal digital representasjon av 

terrenget som gir informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet. 

 

Terrengmodellene som er benyttet for skredfarekartlegging i Nord-Aurdal kommune, er laget basert på 

punktskyer fra LiDAR-skanning til den nasjonale høydemodellen. Skanningen er utført i 2013 og 2017 

med en punkttetthet på 5 punkter per kvadratkilometer (prosjektnavn: NDH Valdres 5pkt og Valdres 

5pkt). Dataene er lastet ned fra hoydedata.no. Bakkepunkter er filtrert ut fra punktskyene, 

og terrengmodellene er generert med oppløsning på 1 m x 1 m. Manglende verdier er interpolert inn i 

modellen og laveste høydeverdi er valgt for piksler med flere verdier. 

 

Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra 

høyoppløsnings DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner, 

løsneområder, skredavsetninger osv. Det er i hvert kartleggingsområde laget skyggekart med innstråling 

fra minst tre ulike retninger.  

 

Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser terrenghelningen for hvert punkt i datasettet. 

Terrenghelningen er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder for skred. Helningskartet 

for hvert kartleggingsområde vises i vedlegg B og er delt inn i følgende klasser: 

 

0° til 10°: generelt trygge forhold; enkelte løsneområder for sørpeskred kan forekomme 

10° til 20°: mulige løsneområder for sørpeskred  

20° til 27°: mulige løsneområder for jord-/flomskred og sørpeskred 

27° til 37°: mulige løsneområder for jord-/flomskred og snøskred 

37° til 45°: mulige løsneområder for snøskred og jord/flomskred 

45° til 55°: mulige løsneområder for steinsprang og snøskred 

55° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang  

3.3 Topografi, avrenning, vegetasjon og klimaforhold 

Topografien er et av de aller viktigste elementene som avgjør en fjellsides skredpotensial. Blant de 

topografiske forholdene som er viktige for skredpotensialet, i tillegg til terrenghelningen, er 

terrengformen og terrengruheten.  

 

Terrengformen beskrives av kurvaturen eller krummingen i terrengoverflaten, både parallelt med og på 

tvers av høydekurvene. Snø, overflatevann og grunnvann har alle mer tendens til å akkumuleres eller 

konsentreres i konkave, dvs. gryteformede, terrengpartier enn på konvekse former som rygger. Dette 

illustreres godt av utførte GIS-baserte analyser av avrenningsmønsteret i fjellsidene (MFD, «Multiple 

Flow Directions»). Nedslagsfeltene for de viktigste bekkene som renner gjennom kartleggingsområdene, 
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er også tegnet i kart, for å gi ytterligere grunnlag for vurdering av sannsynligheten for jord-/flomskred og 

sørpeskred.  

Nytten av dette arbeidet ligger i at det i konkave terrengpartier, spesielt om de drenerer større deler av en 

fjellside eller store høyfjellsområder, er større sannsynlighet for utløsning av de fleste skredypene enn det 

er på ryggformasjoner. Ved kildeområder for steinsprang, kan derimot konvekse fjellknauser gi like mye 

(eller mer) utfall av blokker som mer konkave deler av en skrent, eller potensial for utfall av større volum. 

For samtlige typer skred, i varierende grad, vil ofte konkave terrengformer som raviner og nedskårne 

bekkeløp styre bevegelsen i fjellsiden og utløpet.     

 

Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning. Dette har 

spesielt stor betydning for snøskred, der bruddforplantning over store arealer krever relativt 

gjennomgående lagdeling i snødekket: Mye større snømengder er nemlig nødvendig for å tildekke terreng 

med stor ruhet enn for å tildekke glattere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er på 

den andre siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang. Både terrengkrumming 

og ruhet vurderes skjønnsmessig ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings terrengmodell, 

ved hjelp av skyggekart, samt ved feltobservasjoner. 

 

Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering. Effekten av skogen er i denne rapporten vurdert 

ut fra befaringsobservasjoner og flybildestudie, i henhold til NGIs rapport «Skog og skred – Forslag til 

kriterier for vernskog mot skred» (NGI, 2013), samt NVEs «Oppsummeringsrapport for skog og 

skredprosjektet» (NVE, 2015). Anbefalingene i disse rapportene er delvis gjengitt i NVEs nettbaserte 

veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng», nevnt ovenfor. Alle flyfotoer tilgjengelig for de aktuelle 

områdene på www.norgeibilder.no ble gjennomgått for å avdekke eventuelle endringer i 

vegetasjonsforhold eller i terrenget som kunne indikere nylige skred.  

3.4 Feltkartlegging 

Befaringer i alle kartleggingsområder ble gjennomført av Andrea Taurisano, Kalle Kronholm og Sondre 

Lunde, Skred AS, i perioden 22. - 25. juni 2020. Befaringene ble gjennomført ved bruk av bil, drone og til 

fots. Det var i all hovedsak fint sommervær med god sikt under feltarbeidet. 

 

Mye av fokuset under feltbefaringene var på å kartlegge løsneområder og skredbaner for de ulike typer 

skred. En første identifisering av potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på helningskart 

med 1 m oppløsning med inndeling i helningsklassene vist i avsnitt 3.2. Under feltbefaringene ble de 

potensielle løsneområdene definert på bakgrunn av terrenghelning, vurdert i lys av andre lokale forhold, 

spesielt terrengform og vegetasjon. Den samlede vurderingen førte til at noen potensielle løsneområder 

ble avkreftet og fjernet fra kartet, mens andre ble bekreftet og nærmere avgrenset. 

 

For snøskred ble de fleste opprinnelig avmerkede potensielle løsneområdene vurdert å ikke ha et reelt 

skredpotensial, ettersom befaringsobservasjoner viste at skogen står tett nok til å forebygge 

snøskredutløsning iht. anbefalingene gitt i rapportene nevnt i avsnitt 0 (NGI, 2013 og NVE, 2015), samt 

NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng». Åpne felter opptil 50 m lange (i fallretningen) i 30° 

graders terreng, opptil 40 m lange ved helning på 35-40° og opptil 30 m lange ved helning 40-45°, er ikke 

vurdert som reelle løsneområder for snøskred. Utbredt tett skog generelt i fjellsidene gjør at det kun i ett 

av kartleggingsområdene ble tegnet noen få løsneområder for snøskred. 

 

For jordskred bør det for klarhets skyld skilles mellom registrerte løsneområder (skredkanter) etter 

tidligere skred, potensielle løsneområder (alt terreng brattere enn 20 - 25° med løsmassedekke), og 

løsneområder tegnet for modelleringsformål. Første og sistnevnte type løsneområder er vist i 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
http://www.norgeibilder.no/
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
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registreringskartene (Vedlegg C). Potensielle løsneområder for jordskred er i første omgang forutsatt som 

alle løsmasseskråninger brattere enn 20°. Dette betyr i praksis at et teoretisk potensial for jordskred i de 

kartlagte områdene er til stede nesten overalt. For de svært mange potensielle løsneområdene er i tillegg 

sannsynligheten for skredutløsning skjønnsmessig vurdert. Denne sannsynlighetsvurderingen ble, iht. 

NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng», basert på: 

 

- terrengformen (mindre sannsynlighet på ryggformasjoner enn i konkave eller åpne skråninger); 

- vegetasjon (mindre sannsynlighet i tett skog enn i bart terreng);  

- hydrologiske forhold (mindre sannsynlighet ved veldig begrenset nedslagsfelt og liten 

vanntilgang);  

- eventuelle forhold som endrer naturlig vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger); 

- informasjon om, samt tegn på tidligere skred (mindre sannsynlighet ved manglende tidligere 

skredaktivitet i fjellsiden);  

- befaringsobservasjoner av beskaffenheten av løsmassedekket blottet i skjæringer i 

kartleggingsområdene (f.eks. velgraderte og veldrenerte morenemasser med lite finstoffinnhold 

ble vurdert som mindre sannsynlige løsneområder enn finstoffholdige masser observert andre 

steder i kartleggingsområdene). 

Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i mange tilfeller til at terrengpartier brattere enn 20 - 27° 

med løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred. Dårlig håndtering av 

overvann, etablering av skogsveger og andre terrenginngrep som måtte skje i etterkant av våre 

vurderinger, kan imidlertid føre til økt sannsynlighet for utløsning av jordskred. Løsneområdene tegnet 

for modelleringsformål er resultatet av alle vurderingene nevnt ovenfor, samt modelleringstekniske 

hensyn, og anbefalingene i nylig utført FoU i Norge (NVE, 2020b). 

 

Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, eks. 

raviner og nedskårne bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller betydelig 

potensial for erosjon langs løpet. Dersom kombinasjonen av terrenghelning og nedslagsfelt for ravinen 

eller bekkeløpet ikke er vurdert i stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialene registrert i 

de ulike løpene, eller bekken renner på fjell, vurderes det i utgangspunktet ikke å være potensial for 

flomskredhendelser. Løsneområdene for flomskred vist i registreringskartene (Vedlegg C), er også tegnet 

med modelleringstekniske betraktninger i bakhodet. Dette kan f.eks. bety at løsneområder er plassert i 

bratte deler av bekkeløpet (slik dynamiske modeller krever), selv om bekkeløpet akkurat der består av fast 

fjell, og materialene som er tilgengelige for transport ligger lenger nede i en slakere del av bekkeløpet.  

 

Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, for eksempel nesten flate myrområder, høyfjellsplatåer, 

vatn som drenerer ut i bratte bekker, bratte kløfter og gjel i høye fjellskrenter. En sørpeskredhendelse kan 

også starte som annen skredtype, f.eks. som et våtsnøskred eller en flom i høytliggende bekk, og vil ofte 

gå over til andre prosesser, eks. flomskred. Dersom alle terrengpartier der dette er teoretisk mulig, 

kartlegges som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert teoretisk løsneområde, vil en 

ofte få et farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk eller kvartærgeologi, og der sørpeskred 

mange steder blir dimensjonerende prosess. Konsekvensen er uforholdsmessig stor utrygghetsfølelse i 

befolkningen, båndlegging av arealer og behov for sikringstiltak. Dette ville vært tilfelle mange steder i 

de kartlagte områdene, f.eks. hele østsiden av Fagernes. I tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i 

bratt terreng» har vi derfor lagt vekt på tidligere historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, som er 

svært begrenset, samt terrengformer som både kan akkumulere betydelige mengder snø og gjør det mulig 

for snøen å bli vannmettet uten at vann finner en naturlig avrenning nedover i fjellsiden. Fjellsidene 

ovenfor de kartlagte områdene er i stor grad skogdekket, noe som kraftig reduserer sannsynligheten for 

utløsning av sørpeskred. Dette gjør at historiske sørpeskredhendelser ikke nødvendigvis er representative 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
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og bør legges vekt på, under dagens forhold (f.eks. sørpeskredet mot Aurdal kirkegård i 1930). Tatt i 

betraktning manglende sørpeskredhistorikk under vegetasjonsforhold som er representative for dagens 

forhold, og skogdekket i fjellsidene, er det vurdert at utløsningssannsynligheten for sørpeskred i mange av 

de vurderte områdene er lavere enn det som er relevant for TEK17. Denne vurderingen er iht. NVEs 

veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng». Eneste unntak er i slake, konkave enger ovenfor Tveit ved 

Fagernes og ovenfor Aurdal kirke, der vi mener sørpeskred under veldig sjeldne forhold kan forekomme. 

Dette betyr imidlertid ikke at raviner og nedskårne bekkeløp ikke er vurdert å utgjøre skredfare, ettersom 

de fleste av dem er vurdert som mulige løp for flomskred. En mer detaljert begrunnelse for vurderingen 

av sørpeskred- og flomskredfare er gitt i avsnittene som omhandler disse skredtypene i de enkelte 

kartleggingsområdene. 

 

Løsneområder for steinsprang er i første omgang definert som alle naturlige fjellskrenter brattere enn 45°. 

Små skrenter under ca. 5 m høyde blir ikke kartlagt som løsneområder med mindre de ligger innenfor 

eller så nære ovenfor kartleggingsområdet at utløp derfra kan komme inn i det vurderte området. Utover 

det er altså alle skrenter over 45° tatt med som potensielle kildeområder i det senere modelleringsarbeidet. 

Ved befaringsobservasjoner og dronebildeanalyse ble det imidlertid gjort en kvalitativ vurdering av 

steinsprangpotensialet i de ulike kildene: Noen skrenter har for eksempel kraftig oppsprukket berg og 

mange avløste partier, mens andre virker mye mer kompakte, med liten grad av oppsprekking. Dette 

gjenspeiles generelt i omfanget av steinsprangavsetningene i foten av skrenten. Størrelsen av 

kartleggingsområdene ville imidlertid gjort det umulig å kalibrere dynamiske modeller for hvert enkelt 

løsneområde og scenario, slik det ville gjøres dersom det skulle prosjekteres sikringstiltak for en bestemt 

skredbane. 

 

Derfor er det for samtlige skrenter utført modellering av to typiske scenarioer (blokker på 1 m3 og 10 m3) 

uavhengig av egenskapene i det enkelte kildeområdet. Det er i neste steg, dvs. i forbindelse med tolking 

og vektlegging av resultatene frem til tegning av faresonene, at den kvalitative vurderingen av de enkelte 

skrentene og avsetningene gjort i felt, ble lagt stor vekt på. Dette førte til ulik vekting av 

modelleringsresultater, skredhistorikk og registrerte avsetninger og forklarer også hvorfor det stedvis er 

relativt stort avvik mellom modellert skredutløp og faresoner. Faresonene er f.eks. tegnet betydelig 

«kortere» enn det beregnede steinsprangutløpet dersom den aktuelle skrenten (kildeområdet) under 

befaringen viste seg å være kompakt og uten avløste partier. 

 

I tillegg til avgrensning av løsneområdene for de ulike typer skred ble det under befaringen fokusert på å 

forbedre tolkningen av avsetningene på forhånd identifisert ved hjelp av skyggekart. I felt ble det f.eks. 

gjort en endelig vurdering av hvorvidt tidligere kartlagte vifter var skredvifter eller rene flomavsetninger, 

samt at grensene av viftene ofte ble justert etter direkte observasjon; i kanaliserte løp som leder ned til 

vifter, ble eksponerte løsmasser og løse materialer tilgjengelige for transport registrert; steinurer tidligere 

kartlagt ved hjelp av flyfoto og skyggekart, ble bedre avgrenset, og det ble i tillegg registrert hvor 

sammenhengende uravsetningene er og hvor store blokker de består av. 

 

Felles i feltkartlegging av alle skredtyper og samtlige kartleggingsområder er omfattende bruk av droner, 

til langt mer enn oversiktsfotografering av områdene. Direkte observasjon og bilder fra drone ble benyttet 

for nærmere vurdering av oppsprekkingsgrad og skredpotensialet i skrenter (eks. Figur 5 i Vedlegg 1A, 

Figur 4 og 8 i Vedlegg 2A, Figur 4 i Vedlegg 4A). Droneobservasjoner og -bilder er også benyttet for å 

avdekke forhold som kan øke skredfaren, i områder ikke prioritert for befaring til fots (eks. Figur 7 i 

Vedlegg 2A). Drone er videre benyttet for å studere spor etter skred som lokalkjente fortalte hadde gått i 

nyere tid (eks. Figur 9 i Vedlegg 2A). Sist, men ikke minst er vertikale eller nær-vertikale dronebilder 

benyttet for kartlegging av skredavsetninger som vifter og steinur (eks. Figur 5 i Vedlegg 2A, Figur 8 i 

Vedlegg 3A). 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
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3.5 Registreringskart 

Registreringskartet er resultatet av omfattende forarbeid med identifisering av løsneområder, skredbaner 

og skredavsetninger gjort på bakgrunn av helningskart, skyggekart og flybilder, samt feltregistreringer, 

som kort beskrevet i avsnitt 3.4. Der relevant, er også kartfestbare opplysninger fra lokalkjente ført i kart. 

Forklaringer og kommentarer vedr. infopunktene i registreringskartene er vist i Vedlegg 0. 

Registreringskartene (vedlegg C for hvert område) er utarbeidet iht. NVEs krav om kartmal og 

symbologi, med skyggekart som bakgrunn.  

3.6 Modellering 

Resultater av skredmodellering utført med ulike beregningsverktøy kan brukes til å etterprøve og 

underbygge vurderinger av forventet skredutløp basert på andre kilder som skredhistorikk, 

feltobservasjoner og skjønn. 

Modellresultatene, eks. maksimalt utløp, flytehøyde, skredhastighet og trykk, er alltid sterkt avhengig av 

de valgte inngangsparameterne. Utfordringen ligger generelt i den store usikkerheten rundt avgrensning 

av løsneområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserbare volumer og 

materialegenskaper.  

Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser krever derfor ikke bare at det finnes 

historiske hendelser i nærliggende og sammenlignbare områder, men også at relativt detaljert informasjon 

om de hendelsene er tilgjengelig. Dette foreligger meget sjeldent. Best mulig kalibrering er likevel forsøkt 

der noe informasjon forelå, eks. for jordskred ved Svenskeplassen (rett sør for kartleggingsområdet 

Aurdal). 

 

Selv i de få tilfellene der det er mulig å etterregne kjente skred, som ved Svenskeplassen, er det umulig å 

vite gjentaksintervallet for skredet som modellen kan kalibreres opp mot. Parameterne som gir best 

«match» mellom observert og modellert utløp i den skredbanen, gir derfor ikke nødvendigvis en «riktig» 

indikasjon om det forventbare utløpet for 1000 års eller 5000 års skred. Det er derfor behov for å bruke 

skjønn i vurderingen av modelleringsresultatene og deres betydning for faresonene.  

Modellverktøy er med andre ord først og fremst benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre 

definere hvordan skredmasser ville bevege seg i fjellsidene, men uten å legge for stor vekt på 

modelleringsresultatene når det gjelder å vurdere det maksimale utløpet for skred med årlig sannsynlighet 

på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Dette til tross for at vi har forsøkt å definere scenarioer som skjønnsmessig 

kan tenkes å svare til ulike faresoner, og at det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i 

de ulike parametersettene. Faresonene er som regel ikke basert på en spesifikk modellberegning, men 

tegnet ut fra en samlet vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring. 

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner 

tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. De benyttede modellene og deres oppsett er beskrevet 

nedenfor. 

 

3.6.1 Beregninger med Rockyfor3d for steinsprang 
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig utbredelse av 

steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er som følger: 

 

- Definere scenarioer for hendelser med ulike årlige sannsynligheter, inklusive fastsettelse av 

følgende parametere: 

o Kildeområde. 

o Størrelse på steinsprangblokker. Typiske verdier som vi har benyttet, er på 1 m3 og 10 

m3. De lokale forholdene i hver skrent og eventuelle avsetningene er tatt i betraktning i en 
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senere fase, dvs. ved tolkning av modelleringsresultater opp mot andre elementer, fram til 

tegning av faresonene. 

- Vurdering av resultater mot registrerte avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.  

Generelle innstillinger er som følger: 

- Det er simulert 50 utfallende blokker per celle i kildeområdene.  

- Det er anvendt en startfallhøyde på 5 m. 

- Det er ikke tatt høyde for skog. 

- Tetthet = 2700 kg/m3. 

- Blokkform = rektangulær.  

- Det er benyttet automatisk valgte, gjennomsnittlige verdier for bakkens ruhet og energidemping 

(«Rapid automatic simulation»).  

3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred 
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen mfl., 2010), versjon 

1.7.20, modulen for snøskred. Verdiene for friksjonsparameterne µ og ξ er definert som anbefalt i 

programmet, med unntak av at øvre høydenivå er redusert fra 1500 moh. til 1000 moh., og nedre 

høydenivå fra 1000 moh. til 500 moh. Av mangel på nasjonale retningslinjer, er de anvendte 

innstillingene satt basert på skjønn.  

Fjellsidene i de kartlagte områdene er i hovedsak skogdekket, og det er kun noen få terrengparter, dvs. 

noen hogstfelt og et gjel i området Rye – Follonglo og en skråning ovenfor Åkervoll, som skjønnsmessig 

ble vurdert å ha en sannsynlighet for utløsning av snøskred av betydning for gjentaksintervallene i 

TEK17. Dette kan dog endre seg dersom skogen underlegges flatehogst, eller at skogen på annen måte 

forsvinner (storm, billeangrep, etc.).  

Utløsningsområder er definert fra beregnet terrengform og -helning i terrengmodell, historisk 

informasjon, og vurdering i felt av blant annet vegetasjon og terrengform. Bruddhøyder er vurdert fra 

klimaanalysen samt lokale forhold, og er på 90 cm. Bruddkanthøyden er beregnet med utgangspunkt i 3 

døgns snøfall med 1000 års gjentaksintervall, som er på 60 – 70 mm tilsvarende 60 – 70 cm nysnø, som 

vist i avsnitt 2.3.1. Med denne bruddkanthøyden som utgangspunkt for definisjonen av 

friksjonsparameterne, har vi kjørt beregninger med friksjonsparametere tilsvarende skred av størrelse 

«medium» og 300 års gjentaksintervall. 

Det er ikke utført beregninger for skredvind da det på bakgrunn av historikk og skredbanes form og 

størrelse ble vurdert at dette ikke er en aktuell problemstilling.  

 

3.6.3 Beregninger med RAMMS for jord-/flomskred og sørpeskred 
Modellering av mulig skredutbredelse av jord- og flomskred er gjort med RAMMS::Debris Flow 

(Christen mfl., 2012), versjon 1.7.20.  

Utløsningsområdene for flomskred er definert i kanaliserte bekkeløp der helnings- og avrenningsforhold, 

samt materialer tilgjengelige for transport tilsier at flomskred kan løses ut. Ved tegning av disse 

løsneområdene er det også tatt hensyn til modell-tekniske behov, f.eks. behovet for at løsneområdene skal 

ligge i tilstrekkelig bratte deler av bekker eller søkk, som ikke nødvendigvis er det feltobservasjoner viser 

at det er løse materialer tilgengelige for transport. 

Utløsningsområdene for jordskred er definert iht. anbefalingene gitt i tilgjengelig FoU utført i Norge 

(NVE, 2020b). Løsneområdene er tegnet i deler av fjellsidene med terrenghelning > 20 - 25° der flyfoto 

eller skyggekart viser at tidligere jordskred har startet, ofte der MFD analyser indikerer at vannavrenning 

konsentreres (Figur 7). I henhold til anbefalingene i NVE, 2020b er løsneområdene generelt tegnet med 

høydeforskjell på ca. 10 - 25 m, noe som stemmer godt overens med høydeforskjellen av mange 

registrerte skredsår i de aktuelle fjellsidene. I fjellsider med raviner som går ned mot 

kartleggingsområder, er det kun tegnet ett løsneområde ovenfor hver ravine (f.eks. hvit ramme i Figur 7), 
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selv om det i ravinens nedslagsfelt er flere sår etter tidligere jordskred, og nye jordskred trolig kan utløses 

flere steder. Dette for å unngå altfor lange beregnede skredutløp grunnet «oppstuving» av skredmasser fra 

løsneområder som i virkeligheten ikke vil utløses samtidig. 

Utløsningsområdene for sørpeskred er definert skjønnsmessig på bakgrunn av terrenganalyser og 

hydrologiske analyser (MFD), som forklart i avsnitt 4.3.6.3, ettersom dette kun ble aktuelt i 

kartleggingsområdet 3, Fagernes. Friksjonsparameterne er bestemt på bakgrunn av tidligere erfaringer 

med RAMMS for modellering av denne skredtypen i Norge. For beregning av både flomskred, jordskred 

og sørpeskred er innstillingen «block release» brukt, og øvrige inngangsparametere er vist i tabell 4. 

Parameterne, inkl. de for erosjon, er iht. anbefalingene i NVE, 2020b. 

Modellering er utført med både 2 m og 5 m oppløsning, og resultatene med 2 m oppløsning vurderes å gi 

den beste indikasjonen av utløpet som kan forventes for ev. nye skredhendelser ned på viftene i 

kartleggingsområdet. 

 

 

 

Figur 7: Eksempel på løsneområder tegnet for modellering av jordskred (brune polygoner) i områder der 

registreringer viste skredkanter fra tidligere jordskred (lilla linjer). Modellert avrenning (MFD, i blå 

farger) er også benyttet som grunnlag for plassering av løsneområdene.  

 

 

Tabell 4: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred, jordskred og sørpeskred. 

 Oppløsn. 

DTM 

(m) 

Friksjonspar.  

 

Løsneomr.  Høyde 

blokk 

(m) 

Erosjonsrate 

(m/s) 

Potens. erosjons 

-dybde (m/kPa) 

Fjellsider med tegn 

på / potensial for 

større jordskred 

med over 300 – 

400 m fallhøyde   

 

2 - 5 

 

ξ = 200 m/s2 

µ = 0,1-0,2 

 

25 m høyde 

 

0,5 - 1 

 

0,013 

(tett lagret 

løsmasse) 

 

0,1 
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Skråninger med 

tegn på / potensial 

for jordskred med 

50 - 300 m 

fallhøyde   

 

2 - 5 

 

ξ = 200 m/s2 

µ = 0,1-0,2 

 

10 -15 m 

høyde 

 

0,5 - 1 

 

0,013 

(tett lagret 

løsmasse) 

 

0,05 eller 0,01 

Sørpeskred 1 ξ = 3000 m/s2 

µ = 0,05 

12 – 15 m 

høyde 

1 - - 

 

3.6.4 Beregninger med Alfa-Beta metoden for snøskred og 

steinsprang 
Den statistiske-empiriske Alfa-Beta metoden (Lied og Bakkehøi, 1980) gir en alternativ tilnærming til 

utfordringen med å anslå det maksimale forventbare utløpet for et skred. Metoden er forskjellig fra de 

dynamiske modellene nevnt ovenfor i det den ikke er basert på en forenklet modellering av de fysiske 

prosessene involvert i skredbevegelsen. Metoden gir derimot et estimat av skredutløpet langs en bestemt 

bane (et profil tegnet i terrenget) basert på enkle regresjonsligninger bygd rundt topografiske / 

geometriske forhold målt på et antall reelle skredhendelser. 

 

Bruk av Alfa-Beta metoden krever at skredbanen har et jevnt profil som gradvis flater ut i sin nedre del og 

kan ikke brukes ved «terrasserte» terrengprofiler. Derfor er metoden kun brukt for utvalgte, egnede 

skredbaner. Resultatet av modellering med Alfa-Beta metoden er kun brukt som en ytterligere indikasjon 

på det forventbare maksimale utløp i ulike skredbaner, i tillegg til dynamisk modellering og ofte med noe 

mindre vekt i totalvurderingen enn på resultater av den.  

3.6.5 Tolkning av modellresultater 
Det er generelt utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. 

Faresonene er derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet vurdering av 

observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring. 

Dette blant annet fordi dagens definisjon av kravene til faresonene i TEK17 § 7-3 (2) («…skredskader av 

betydning, det vil si skred med en intensitet som kan medføre fare for liv og helse eller større materielle 

skader.») er det vanskelig å kartlegge den ytre avgrensningen av skred. Utbredelsen av skred, spesielt 

jordskred, flomskred og sørpeskred kan være veldig stor ut over slake områder (f.eks. jorder), men 

skadepotensialet ytterst i massestrømmen er ofte begrenset. Ytterkant av faresonene er derfor tegnet 

skjønnsmessig, kun delvis basert på modellresultater. 

3.7 Fastsetting av faresoner 

Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede 

sannsynlighet for alle typer skred.  

Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede 

skredutløp, har vært i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vektlegging av ulike datasett 

og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig 

tilpasset til de ulike skredbanene.  

I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagt område vil det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger 

til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skredtype innenfor områdene. Hvis flere 

skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av faresonene vil dette omtales. 

3.7.1 Vurdering av skogens betydning for faresonene 
Betydningen av skogen for skredfaren i og nedenfor en skogdekket skråning er en kompleks 

problemstilling som det hverken finnes fasitsvar på eller faste kriterier for å vurdere. NVEs veileder 
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«Sikkerhet mot skred i bratt terreng» og eksisterende FoU-rapporter (NGI, 2013a; NVE, 2015) 

oppsummerer eksisterende kunnskap om temaet og gir noen prinsipielle indikasjoner som kan brukes i 

kartleggingsarbeidet, men gir ikke kvantitative eller konkrete retningslinjer for vurdering og vektlegging 

av skogens betydning for skredfaren i hvert enkelt tilfelle. 

Der terrenget er brattere enn 20 - 25°, reduserer en tett og frisk skog sannsynligheten for jordskred. Dette 

skjer ved at røttene «binder sammen» løsmassedekket, samt at trærne fanger og bruker en del av regnet 

som faller i skogen, og dermed reduserer både mengden og hastigheten av vannavrenningen i 

skråningene. Mindre og saktere vannavrenning i skogkledde fjellsider gir mindre fare for erosjon. På den 

andre siden, under de samme topografiske forholdene, kan en skog med mange syke eller svake trær, ved 

hyppige rotvelt, øke sannsynligheten for jordskred. Det er også usikkerhet om betydningen av skogen for 

utløpet av jordskred: Skogen i skredbanen, ved å binde løsmassene sammen, kan i noen grad tenkes å 

redusere omfanget av medriving av løsmasser, dvs. begrense skredvolumet. På den andre siden består 

mye av skredmassene i reelle jordskredhendelser nettopp av trær. Punktlastene som trestammer kan gi 

mot bygg, er ofte større enn skadepotensialet ved noen desimeter jord og slam, i hvert fall ytterst i 

skredutløpet. I hvilken grad skogen, totalt sett, reduserer jordskredfaren i hver enkelt fjellside, avhenger 

altså av mange forhold hvis samspill er umulig å kvantifisere. Terrenginngrepet gjort ifb. flatehogst, med 

traktorveger, dype spor og endring av vannavrenningen, kan dessuten i seg selv øke faren for jordskred, 

på en måte som er helt avhengig av hvordan inngrepet planlegges og gjøres i hvert tilfelle.  

Der terrenget er enda brattere, over 27 - 30°, kan tilstrekkelig tett skog forhindre utløsning av snøskred. 

Skogens forebyggende effekt ift. utløsning av snøskred er mye bedre dokumentert og forstått enn den ift. 

løsmasseskred. Skogens bremsende effekt, og dermed skogens betydning for eventuelle snøskred utløst i 

skogløse terrengpartier, er imidlertid mye vanskeligere å vurdere: Den avhenger nemlig av hvor stort og 

kraftig et snøskred kan bli før det kommer inn i skogen, og hvor stor andel av skredbanen er dekket av tett 

skog i forhold til den mulige størrelsen av snøskredet som går inn i skogen.  

Nedenfor terrengpartier brattere enn 40 - 45° kan skogen i tillegg bremse og eventuelt stoppe steinblokker 

som måtte komme i bevegelse som resultat av steinsprang eller remobilisering av morenematerialer. 

Effekten er i dette tilfellet avhengig av størrelsen og energien i hver stein som treffer trær, størrelsen og 

tettheten av trærne, samt andel av tett skogdekket skredbane ift. faktorene nevnt rett ovenfor. 

Som en del av dette skredfarekartleggingsarbeidet har vi tegnet to sett med polygoner som forsøker å 

beskrive betydningen av skogen for faresonene (Vedlegg G): Et sett som viser «skog av betydning for 

faresonene», som indikerer en antatt bremsende effekt ift. f.eks. steinsprang, remobiliserte 

moreneblokker, og andre eventuelle skred ovenfra. De andre polygonene viser «skog som forhindrer / 

reduserer utløsning av skred», dvs. skogområder som reduserer sannsynligheten for utløsning av 

skredtyper allerede mulige under dagens skogforhold (f.eks. jordskred) og/eller som forebygger 

skredtyper (snøskred) som kan bli relevante dersom man hogger ned skogen.   

Dette er gjort iht. NVEs kravspesifikasjon for dette kartleggingsoppdraget og NVEs veileder «Sikkerhet 

mot skred i bratt terreng». Metodikken er fortsatt under utvikling og det er derfor spesielt viktig at 

brukeren kan diskutere betydningen av skogpolygonene med NVE og ev. konsulenten som har utarbeidet 

kartene, før disse brukes omfattende i skogforvaltningen. 

3.7.2 Fastsetting av faresonene under endrede skogforhold 
I de fleste dalsidene er det minst to ulike skredtyper som skogen har en eller annen betydning for.  

Det å bestemme hvor mye faresonene ethvert sted ville øke ved ev. tap av skog, er derfor en svært 

vanskelig øvelse, og den er bare nyttig dersom brukeren av kartene og fagpersonene som utarbeidet dem, 

har samme forståelse av utfordringene og usikkerhetene som ligger i kartene. Kartlegging av 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
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skredfaresoner under andre vegetasjonsforhold enn de nåværende er en enda mer krevende og mer 

skjønnsmessig øvelse enn kartlegging av faresoner under dagens forhold 

Eksempel: Et bratt skogfelt forhindrer utløsning av snøskred og frarådes hogget ned, ettersom det ville 

skape et nytt løsneområde for snøskred. Med mindre det bratte skogområdet ligger rett over bebyggelsen 

(der hogst alltid bør unngås), er viktigheten av å unngå hogst der avhengig av hva man gjør med resten av 

skogen mellom det feltet og bebyggelsen: Dersom man kun utfører flatehogst i det feltet, eller i deler av 

det feltet, men bevarer skogen i flere hundre meter fjellside ned mot bebyggelsen, kan betydningen av 

hogst der være veldig liten, og faresonen vil muligens ikke endres av det. Derimot, om skog også hogges 

ned i fjellsiden nedenfor løsneområdet, kan betydningen for faresonene være meget stor, da eventuelle 

snøskred får bygge opp nok volum og energi til å kunne gi skader i bebyggelsen. En helt annen skredtype 

kan altså bli dimensjonerende for faresonene etter ev. hogst, enn den som er under dagens skogforhold. 

Når det gjelder snøskred vil størrelsen av skogområdene som berøres av hogst, brann eller sykdom, hvor 

disse skogområdene ligger i fjellsiden, og hva skjer i resten av fjellsiden nedenfor dem, være helt 

avgjørende for hvor stor betydning tapet av skogen i de områdene får for faresonene. Effekten kan variere 

fra en neglisjerbar økning til en svært stor økning i faresonene.   

Når det gjelder løsmasseskred er, i tillegg til faktorene nevnt ovenfor, terrenginngrep ifb. eventuell 

flatehogst helt avgjørende for betydningen hogst får for faresonene: I hvilken grad og hvilke områder 

traktorveger etableres, samt hvordan disse utføres ift. terrenghelning, terrengformasjoner og 

vannavrenning, avgjør i hvilken grad inngrep assosiert med flatehogst vil øke jordskredfaren.    

Eventuell modellering av skredutløp under de mest ekstreme forutsetninger, der hele fjellsider blir bare, 

og løsneområder oppstår overalt der det bratt nok, vil gi svært lange skredutløp over store deler av 

dalsidene. Et slikt utgangspunkt vil gi et feil bilde av skogens betydning for samfunnssikkerheten, ved å 

generelt vise en veldig stor økning i faresoner etter ev. tap av skogen. Slike faresoner ville skape store 

utfordringer for kommunene og skogdriftsnæringen.  

 

Praksisen har inntil veldig nylig vært at faresonene kun blir tegnet under dagens forhold, derunder 

vegetasjonsforhold, og ingen veiledere viser hvordan tegning av faresoner under endrede 

vegetasjonsforhold bør gjøres (f.eks. definisjon av løsneområder, forutsetninger for modellering, 

vektlegging av forhold, m.m.). 

 

Derfor har vi valgt å skjønnsmessig og etter beste evne tegne «faresonene uten dagens skog» med 

utgangspunkt i faresonene under dagens forhold og terrengforhold i dalsiden (som f.eks. viser hvor 

eventuelle skred har potensial for å bli kanalisert og gå spesielt langt). I noen tilfeller er vurderingene 

underbygd av empirisk modellering som Alfa-Beta metoden (Vedlegg 1E3).  

 

Faresonene uten skog bygger på skjønnsmessige vurderinger og begrensede, subjektive erfaringer med 

hogstteknikker fra ulike landsdeler, og uttrykker derfor ikke nødvendigvis «worst case scenario». 

Økningen i faresonene kan altså bli enda større enn det «faresonene uten skog» viser, dersom skogen i 

hele fjellsiden blir hogget ned i samme omgang og det gjøres omfattende terrenginngrep som har stor 

betydning for vannavrenningen.  
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4. Delområder 

4.1 Område 1 – Rye - Follonglo 

Det ca. 3 km lange kartleggingsområdet omfatter spredt bebyggelse, med hovedsakelig gårder og 

enkeltboliger, på sørsiden av Strondafjorden, fra Rye i nordvest til Follonglo i sørøst. Et oversiktskart 

over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 8. Påvirkningsområdet er spesielt stort da det 

inkluderer nedslagsfeltet til Ryeelvi, som renner i den nordligste delen av kartleggingsområdet. 

 

Oversiktsbilder av området tatt fra drone er vist i Figur 9 og Figur 10. Flere oversikts- og detaljbilder er 

presentert i Vedlegg 1A. 

 

 
 

Figur 8: Oversiktskart over kartleggingsområde Rye - Follonglo, med påvirkningsområdet.  
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Figur 9: Oversiktsbilde av området (nordvestlig del) tatt fra drone.  

 

 

Figur 10: Oversiktsbilde av området (sørøstlig del) tatt fra drone. 

Sandvoll 
Rye 

Sandvoll 

Nørdre Hyset 

Stokke 
Brøtin 

Follonglo 

Brøtin 

Haugen 

Nørdre Hyset 
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4.1.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg langs sørsiden av Strondafjorden (355 moh.). Fjellsiden ovenfor 

kartleggingsområdet, nordvendt i den østlige del ved Follonglo og gradvis mer østvendt mot Rye, består 

av noen 878 – 1007 m høye fortopper av Syni (1137 moh.). Det er fortoppene som har størst relevans for 

denne skredfarekartleggingen, da selve toppen av Syni ligger over 3,3 km lenger vest. 

 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 1B.  

 

Helningskartet viser at den nederste delen av fjellsiden, fra Strondafjorden og opptil ca. 380 – 420 moh., 

er slakere enn 20°, og mange steder også slakere enn 10°. Det er i dette slake terrengbeltet at gårder og 

annen bebyggelse ligger. Like ovenfor den spredte bebyggelsen blir terrenget raskt brattere enn 20 - 27°, 

og fra 550 – 600 moh. også brattere enn 37 - 45°. Fjellsiden er brattest ovenfor den midtre delen av 

kartleggingsområdet, mellom Nørdre Hyset og Haugen (Figur 9), der det mellom 600 – 800 moh. er nær 

vertikale skrenter, f.eks. der Mjølkebekken renner (Figur 4 i Vedlegg 1A). Over 800 moh. flater fjellsiden 

raskt ut igjen til helninger under 10 - 20°, og fortsetter slakt helt til toppen av Syni (1137 moh.). 

 

Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har i grove trekk en konkav form, ettersom den dreier fra en 

tilnærmet Ø - V ved Follonglo til en N - S retning ved Rye. På mindre skala er det både markert konvekse 

partier preget av lokale bratte fjellskrenter, og store konkave partier. De viktigste konkave partiene er de 

bratte gjelene der Ryeelvi og Mjølkebekken renner, samt de mange ravinene som går ned mot 

bebyggelsen gjennom store deler av kartleggingsområdet. 

 

Det 10 km2 store nedslagsfeltet til Ryeelvi strekker seg opptil toppen av Syni (1137 moh.) og enda 2 - 3 

km lenger vest, noe som gjenspeiles i størrelsen av påvirkningsområdet definert for dette 

kartleggingsområdet (Figur 8). Mjølkebekken har et nedslagsfelt på ca. 0,5 km2, mens de andre bekkene 

og ravinene som renner mot kartleggingsområdet, har nedslagsfelt på 0,1 - 0,4 km2. 

 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, med unntak av de slake jordbruksområdene rundt bebyggelsen, 

er i all hovedsak dekket av tett granskog opptil ca. 1000 moh., dvs. til langt ovenfor der terrenget flater ut 

på ca. 800 moh. I praksis må man ca. 3,5 km vest for kartleggingsområdet for å komme over skoggrensa. 

I den brattere delen av fjellsiden direkte ovenfor kartleggingsområdet er skogen kun fraværende ved 

enkelte hogstfelt og langs skogvegtraseer. 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1967, 2004, 

2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 og 2019. Den mange steder registrerte tendensen til fortetting av 

skogen, med stigning av den øvre skoggrensen siden 1960-tallet, er i dette området så vidt observerbar. 

Det er altså minimale endringer i vegetasjonsforhold mellom de eldste og de nyeste tilgjengelige 

flyfotoene for dette kartleggingsområdet. Noen utglidninger fra de bratte sidene av gjeldet der Ryeelvi 

renner (tydelige i Figur 9 i Vedlegg 1A), kan registreres ved sammenligning av flyfotoene, men ellers er 

det ingen åpenbare tegn på skred i perioden mellom fotograferingene.  

 

 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 11: Avrenningsanalyse og viktigste nedslagsfelt. Øvre del av påvirkningsområdet og Ryeelvis 

nedslagsfelt er utelatt for å best kunne vise de mer relevante delene av fjellsiden. 

Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (Figur 2) og består av sandig fyllitt. 

Ifølge NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10.000 (Figur 12), er fjellsidens nedre del 

dekket av tykk morene (grønn farge), som gradvis blir tynnere lenger opp og erstattes av 

forvitringsmateriale over kote 500 - 700. Nederst i fjellsiden har NGU kartlagt 14 vifteformede 

avsetninger, hvorav 6, mellom Sandvoll og Hallebakke, er tolket som jord-/flomskredvifter og snø-

/jordskredvifter (røde farger i Figur 12). De øvrige viftene er av NGU tolket som elve-/bekkeavsetninger, 

dvs. bygd opp av flomprosesser (gule farger i Figur 12).  

 

Videre viser NGUs kart en del skredkanter i bratte deler av fjellsiden, samt noen skredløp og mange flere 

nedskårne bekkeløp som går ned i raviner mot viftene som ligger i foten av den. NGUs detaljerte 

kvartærgeologiske kart for dette kartleggingsområdet vises mer i detalj i vedlegg 1D. 

 

Vi har også utført omfattende terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 1C. Det er stedvis stor forskjell mellom NGUs og vår tolkning av former (Figur 13). 

Etter vår tolkning av skyggekartet er det betraktelig flere skredkanter, dvs. sår etter tidligere skred, enn 

det som er registrert av NGU. Alle løp som starter fra registrerte skredsår, tolker vi konsekvent som 

skredbaner, og alle viftene som skredbaner går ned til, tolker vi konsekvent som skredvifter. Vi mener 

med dette ikke at samtlige vifter utelukkende ble dannet av skredprosesser, men at skredprosesser i 

varierende grad har bidratt til å bygge dem opp. Dette er av stor betydning for resten av 

vurderingsarbeidet, fra validering av utløpsmodellering til tegning av faresonene. 
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Figur 12: NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000. Forklaring av fargene i teksten ovenfor samt 

i Vedlegg 1D. 

 

  

 

Figur 13: Eksempel på forskjellig tolkning mellom våre registreringskart (til venstre) og NGUs kart (til 

høyre). Eksemplet er fra Hallebakke, rett sør for Rye. 

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Vi har ikke hatt tilgang eller kjennskap til skredfareutredninger tidligere utarbeidet i dette 

kartleggingsområdet.  

 

Det kartlagte området ligger nesten i sin helhet innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og 

flomskred og berøres marginalt av aktsomhetssoner for steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene 

publisert av NVE (NVE, 2020). Området er ikke dekket av NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred. 

skredbaner 

skredkanter 

skredvifter 

Nedskårne bekkeløp 

 flomvifter 
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4.1.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2020) viser kun én skredhendelse innenfor kartleggingsområdet, og ingen relevante 

hendelser rett utenfor. Om den aktuelle skredhendelsenen (Vedlegg 1C) kan en lese i databasen: 

 

- Snøskred, Rye, 15.02.1786. 

«Nord-Aurdal. Rye. På eller ved garden Rye døde ein 13-åring i eit snøskred i februar 1786. 

Dette var Gulbrand Andersen Rye som ”døde i snee skrid”. Manglar informasjon om hendinga 

(lokalisering)». 

 

Garden Rye ligger i et område der snøskred ville vært aktuelt, hvis man ser bort fra dagens skog i 

dalsiden. På 1700-tallet var det trolig betydelig mindre vegetasjon i dalsiden, og dermed anser vi den 

registrerte hendelsen som plausibel.  

 

Tross noen intervju til antatte lokalkjente foreslått av kommunen og flere lokalkjente møtt under vår 

befaring, har vi ikke mottatt opplysninger om andre skredhendelser i dette kartleggingsområdet. Dog var 

det personer i området som kunne fortelle om betydelig massetransport i Ryeelve, og oversvømmelser på 

jordene mellom Strondafjorden og Lovegen.  

4.1.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2020) eller observert under befaringen i dette 

området.  

4.1.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er sørpeskred den eneste skredtypen med årlig sannsynlighet for utløsning, 

under dagens forhold, vurdert å være mindre enn det som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for snøskred, jordskred, flomskred og steinsprang. Et utvalg av 

beregningsresultater er vist i vedlegg 1E. 

RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene er vendt 

mot nordøst. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 90 cm etter betraktningene som er beskrevet i 

avsnitt 3.6.2 og klimaanalysen i avsnitt 2.3.1. Skogen er vurdert å kun ha en marginal bremsende effekt 

på eventuelle snøskred og er derfor ikke tatt i betraktning ved modellering i dette området. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred og flomskred. Benyttet parametersett er 

beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.1.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i  

Figur 14, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 1F.  

 

Dimensjonerende skredtyper i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, selv om 

snøskred fra hogstfelt og steinsprang (og isnedfall) fra de bratteste fjellskrentene også kan forekomme. 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. 

Det er 8 boliger innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak 

faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.  
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Figur 14: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 1 – Rye - Follonglo.  

 

 

4.1.6.1 Steinsprang og steinskred 

Bratte og sammenhengende fyllittskrenter som utgjør de viktigste kildeområdene for steinsprang i dette 

kartleggingsområdet, er lokalisert mellom ca. 600 moh. og 850 moh. i delen av fjellsiden ovenfor Rabben, 

Haugen, Valberg og Sandvoll, dvs. den midtre delen av kartleggingsområdet. Skrentene er tilnærmet 

vertikale langs gjelet som Mjølkebekken renner i. Dronebilder viser at berget i deler av skrentene er 

ganske oppsprukket, og det er tydelig uravsetning i gjelet nedenfor de aktuelle skrentpartiene (Figur 5 i 

vedlegg 1A). Det er ellers ingen sammenhengende steinsprangavsetninger i foten av skrentene over den 

midtre delen av kartleggingsområdet. 

Flere relativt store fjellskrenter der steinsprang kan forventes, er lokalisert på begge sider av gjelet der 

Ryeelvi renner (Figur 6, 7 og 8 i vedlegg 1A). Droneobservasjoner viser at steinsprangavsetninger flere 

steder langs gjelet når ned til elva (Figur 8 og 9 i vedlegg 1A). Steinsprang langs Ryeelvi vurderes ikke å 

kunne nå bebyggelsen, men gjør materialer tilgjengelige for flom og flomskred.  

Det er i tillegg veldig små (dvs. 2 - 5 m høye) fyllittskrenter flere andre steder i skogen ovenfor 

kartleggingsområdet, f.eks. ovenfor Føllånglo og Follonglo helt i sørøst. Disse skrentene vurderes 

imidlertid å ha veldig lite steinsprangpotensiale, ligger i tett skog og ellers slakt terreng, og utfall derfra 

vurderes derfor ikke å kunne nå bebyggelse.  

Kun ved større, sjeldne hendelser, trolig svarende til scenarioer med flere tusen års gjentaksintervall, 

vurderes utfall fra skrentene ovenfor den midtre delen av kartleggingsområdet å kunne komme inn i 

kartleggingsområdet. Dette bekreftes av resultater av modellering utført med Rockyfor3D og med den 
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empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 1E). Beregningene viser også kanalisering av steinsprangblokker 

inn mot de markerte forsenkninger i dalsiden.  

Basert på terrengforholdene og modelleringsresultater, med større vekt på resultater som forutsetter 20 m3 

blokker, er vår vurdering at den årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte 

området er lavere enn 1/1000, og kun lokalt større enn 1/5000. Steinsprang vurderes ikke å være 

dimensjonerende for faresonene i dette kartleggingsområdet. 

4.1.6.2 Snøskred 

Mesteparten av fjellsiden er dekket av granskog som vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge 

snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i henhold til anbefalinger fra FoU gjort i Alpene og til dels 

i Norge (NGI, 2013 og NVE, 2015). 

Det er imidlertid to hogstfelt ovenfor Rabben - Haugen (Figur 11 i vedlegg 1A), samt gjelet der 

Mjølkebekken renner (Figur 5 i vedlegg 1A), som grunnet manglende skog vurderes å kunne være 

løsneområder for snøskred. De aktuelle terrengpartiene vender mot nordøst og kan dermed akkumulere 

snø under sørlige og vestlige vindretninger. Ettersom de potensielle løsneområdene er omringet av tett 

skog, er vindakkumulasjon imidlertid lite sannsynlig. Derfor er bruddkanten benyttet for modellering av 

antatt 1000 års skredscenario, satt til 90 cm, når den beregnede 3døgns-nedbøren er på 60 – 70 cm nysnø 

(avsnitt 2.3.1 og 3.6.2). 

Både den empiriske Alfa-Beta metoden og utløpsberegninger utført med RAMMS (Vedlegg 1E) indikerer 

at snøskred under forhold som antas å representere 1000 års og 5000 års scenarioer, kan nå inn i 

kartleggingsområdet, både ved Haugen og ved Sandvoll (Mjølkebekken). 

Snøskred er imidlertid ikke dimensjonerende for faresonene, ettersom jord-/flomskred vurderes å kunne 

gå oftere og lenger enn snøskred. 

4.1.6.3 Sørpeskred 

Med unntak av et sørpeskred som i 1930 skal ha gått ned mot Aurdal kirkegard, er sørpeskred ikke kjent i 

Nord-Aurdal området. Grunnen til dette ligger sannsynligvis i kombinasjonen av skog nesten opptil 

fjelltoppene og et ganske tørt klima, spesielt vinterstid: en årsnedbør på bare 500 – 600 mm i stor grad 

konsentrert i månedene mai – november. 

Praktisk talt hele fjellsiden ovenfor dette kartleggingsområdet er dekket av tett skog, og denne strekker 

seg langt over området der fjellsiden, på ca. 800 moh., flater ut. Dvs. at nedslagsfeltene til bekkene og 

ravinene som går ned mot kartleggingsområdet, er tilnærmet helt skogdekket. Små lysninger og 

myrområder i ellers tett skog, spesielt i et område som vinterstid er ganske nedbørsfattig (avsnitt 2.3.1), 

vurderes ikke å være aktuelle løsneområder for sørpeskred. Dette betyr ikke at utløsning av sørpeskred er 

umulig, men at sannsynligheten for dette i nesten hele kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.  

Utløsning av sørpeskred helt øverst i nedslagsfeltet av Ryeelvi (Figur 11), over skoggrensa, er noe mer 

sannsynlig. Mulige løsneområder der ligger imidlertid veldig langt fra kartleggingsområdet (ca. 5 km) og 

i veldig slakt terreng. Dette gjør det ikke mulig å modellere sørpeskredutløpet med dynamiske modeller. 

Vi vurderer imidlertid skjønnsmessig at en veldig liten del av et eventuelt sørpeskred derfra ville gå helt 

ned langs Ryeelvi. Et sørpeskred fra så langt oppe i fjellet, som i flere km følger et elveløp i tett skog, 

ville dessuten oppleves svært likt et flomskred. Resultater av utløpsmodellering utført for flomskred langs 

Ryeelvi vurderes derfor å være tilstrekkelig dekkende for et eventuelt sørpeskred fra høyt oppe i fjellet.  

Utløsning av sørpeskred i gjelet der Mjølkebekken renner (Figur 5 i vedlegg 1A), vurderes å ha en årlig 

sannsynlighet større enn 1/1000. Terrenget i gjelet er ganske bratt, og derfor er den mest sannsynlige 

utløsningsmekanismen ifb. våtsnøskred eller som konsekvens av en flom tidlig på våren, når en del snø 

fortsatt ligger i gjelet. I dette løpet er det ikke utført egen modellering for sørpeskred ettersom 

modellering utført for flomskred, som også inkluderer erosjon av materialer langs skredbanen, gir et utløp 

som sprer seg på vifta nede ved Sandvoll og når vannkanten. Modellering utført for flomskred gir altså en 
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veldig dekkende representasjon av det vi mener er det mulige utløpet av sørpeskred langs Mjølkebekken. 

Sørpeskred er i det området med på å dimensjonere faresonen for skred med årlig sannsynlighet større 

enn 1/1000 og 1/5000. 

4.1.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den 

aktuelle fjellsiden er det i tillegg registrert ca. 150 skredkanter etter tidligere utglidninger, lokalisert 

omtrent langs hele strekningen fra Rye til Follonglo i de fleste tilfellene mellom 500 og 800 moh. 

Tolkningen av disse formene er i mange tilfeller ganske sikker, mens enkelte skredkanter er mer usikre. 

Det er i tillegg kartlagt markerte raviner som går ned til tydelige vifter. Ettersom skredkanter er kartlagt i 

samtlige ravinesystemer, har vi tolket alle vifter som delvis bygd opp av jord- og flomskred (avsnitt 4.1.1 

og Figur 13). Tolkning av skyggekartet i området rundt de bratte skredkantene vist i Vedlegg 1C, samt i 

de bratte ravinesidene, tilsier at det fortsatt er relativt mektig løsmassedekke, ofte i helninger langt over 

27°. Alle disse elementene tilsier at nye utglidninger kan forventes, i praksis i hele fjellsiden. 

Hyppigheten av jordskred under dagens vegetasjonsforhold kan imidlertid antas å være noe lavere enn 

den (dømt etter de kartlagte skredkantene) må ha vært før skogen etablerte seg så langt oppe i fjellsiden. 

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

De modellerte utløpene stemmer kvalitativt veldig godt overens med de kartlagte avsetningene (vifter).  

Jordskred og flomskred, inkl. flomskred i Ryeelvi og Mjølkebekken, er aktuelle prosesser og, i mangel på 

andre skredtyper med like langt utløp under dagens vegetasjonsforhold, er dimensjonerende for både 

1000 års og 5000 års skredfaresoner i hele kartleggingsområdet. Sannsynligheten for løsmasseskred inn i 

kartleggingsområdet er vurdert som lavere enn 1/100, og denne faresonen er derfor ikke tegnet. 

Massetransport i de større bekkene i situasjoner med flom, spesielt i Ryeelve, men muligens også i 

Mjølkebekken, mener vi dog har større årlig sannsynlighet enn 1/100. Detaljerte vurderinger av flom 

inklusive massetransport, ligger dog ikke inne i dette oppdraget.  

Siden det er liten usikkerhet rundt muligheten for nye jordskred i etablerte ravinesystemer, og 

modelleringsresultater utført iht. gjeldende FoU-anbefalinger (NVE, 2020b) stemmer godt overens med 

kartlagte geomorfologiske elementer, legges relativt stor vekt på modellresultater når det gjelder grensene 

av 1000 års skredfaresoner i kartleggingsområdet. Faresonene vist i vedlegg 1F, er tegnet med bakgrunn i 

registreringene presentert i vedlegg 1C og modellresultatene vist i vedlegg 1E. 

4.1.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker nesten hele fjellsiden der denne er bratt mellom ca. 500 og 850 moh., forebygger 

snøskredutløsning i mange terrengpartier som ellers kunne ha vært reelle løsneområder. I mangel på skog 

vil løsneområder for snøskred kunne bli store og sammenhengende, med en årlig utløsningssannsynlighet 

større enn 1/100. 

Skogen reduserer også sannsynligheten for utløsning av jordskred, i en fjellside som bærer mange tegn på 

løsmasseskred for det meste trolig utløst i en tid da det ikke var skog. Flatehogst og terrenginngrep i bratt 

terreng vil derfor trolig øke sannsynligheten for (og størrelsen på) løsmasseskred i fjellsiden.  

Dersom all «skog av betydning for faresonene» vist i vedlegg H, hogges eller blir borte av andre årsaker, 

vil det etter vår vurdering føre til en markert økning i størrelsen av faresonene vist i vedlegg 1F, og mye 

større deler av eksisterende bebyggelse vil da falle innenfor faresoner for 1000 års skred. Faresonene 

dersom hele fjellsiden forutsettes uten skog, er vist i vedlegg 1G. Faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/100 vil også bli aktuelle dersom fjellsiden skulle bli helt bar. Faresonene 

dersom all skog blir borte er tegnet skjønnsmessig. Det er altså ikke utført spesifikk modellering for et 

slikt scenario, da løsneområdene ville blitt betydelig flere og større enn under dagens forhold.  

For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NGI (2013).  ≥ 
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4.1.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå man vil oppnå etter sikring, kan det trolig etableres fangvoller 

for å fange opp skredmasser eller plogvoller/ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes 

sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men 

vil trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer 

detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nord-Aurdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

37 

 

4.2 Område 2 – Strond 

Det ca. 3 km lange kartleggingsområdet omfatter spredt bebyggelse, med hovedsakelig gårder og 

enkeltboliger, på nordsiden av Strondafjorden, fra Homannbergnobbe i nordvest til Haganøbbe og 

Halokampen i sørøst. Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 15. 

Påvirkningsområdet inkluderer nedslagsfeltet til Sislebekken, som renner i den midtre delen av 

kartleggingsområdet. 

 

Et oversiktsbilde av området tatt fra drone er vist i Figur 16. Flere oversikts- og detaljbilder er presentert i 

Vedlegg 2A. 

 

 
 

Figur 15: Oversiktskart over kartleggingsområde Strond, med påvirkningsområdet.  
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Figur 16: Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone. Den østligste delen vises ikke. 

Steinsprang fra skjæringen ved Homannbergnobbe er ikke vurdert.  

4.2.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg langs nordsiden av Strondafjorden (355 moh.). Fjellsiden ovenfor 

kartleggingsområdet vender mot sør til sørvest og stiger opptil toppen av Ellinghovda (866 moh.). Flere 

lavere topper, inkl. fortopper av Ellinghovda, ligger mer direkte ovenfor kartleggingsområdet, f.eks. 

Bosheimkampen (665 moh.) helt i vest, Storhaug (770 moh.) ovenfor den midtre delen av området og 

Fodnesåsen (770 moh.) helt i øst. 

Det er bebyggelse nede langs Strondafjorden og lenger oppe i fjellsiden, på ca. 650 moh., synlig i Figur 

16. Bebyggelsen i høyden ligger langs Fødnesvegen og inkluderer flere gårder med identiske navn (f.eks. 

to Nørdre Fødnes i tillegg til en Nørdre Fodnes, og fire gårder med navn Midtre Fødnes). Ved behov for å 

omtale disse i avsnittene nedenfor vil adressen derfor bli brukt i tillegg til gårdsnavnet. 

Terrenghelning i dalsiden er beregnet ut fra terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsing utarbeidet som 

nevnt i avsnitt 3.2, og er vist i Vedlegg 2B.  

Helningskartet viser at den nederste delen av fjellsiden, fra Strondafjorden og opptil ca. 400 moh., er 

slakere enn 20°, og mange steder også slakere enn 10°. I dette slake terrengbeltet er det dyrkamark og 

spredt bebyggelse. Like ovenfor det, blir terrenget raskt brattere. Opptil ca. 580 – 650 moh. er terrenget 

nesten sammenhengende brattere enn 27° med mange fjellskrenter mellom 45° og vertikalt. Over 580 – 

650 moh. flater terrenget ut, noe som i deler av fjellsiden skjer gradvis og andre steder med bråere 

overgang. Fødnesvegen går på ca. 620 – 720 moh. parallelt med kartleggingsområdet, og gårdene langs 

den vegen ligger generelt i terreng mellom 10 - 20°.  

 

Homannbergnobbe 

Veslestrond 
Nordstrond 

Åkervoll 

Midtstrond 
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Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har en kupert form, med både markert konvekse partier, generelt 

preget av bratte fjellskrenter, og konkave partier mellom de mest fremtredende skrentene. De fleste 

konkave partiene ser ut å være en forlengelse av bekkeløp som kommer fra slakere terreng ovenfor 

skrentene, f.eks. langs Sislebekken og andre bekker som renner ned fra Søre Fødnes og Midtre Fødnes 

(Fødnesvegen 336 og 320). Det er dog mulig at bekkene og de konkave partiene mellom skrenter følger 

forkastninger og andre lineamenter i berget. 

 

Det 1,4 km2 store nedslagsfeltet til Sislebekken strekker seg opptil og forbi toppen av Ellinghovda (876 

moh.), noe som gjenspeiles i størrelsen av påvirkningsområdet definert for dette kartleggingsområdet 

(Figur 15). De andre bekkene har mindre nedslagsfelt som er vanskelig å avgrense, blant annet pga. 

usikkerhet rundt effekten av veigrøfter og kulverter på overflateavrenningen i gårdsbebyggelsen ovenfor 

kartleggingsområdet. Dette vises i avrenningsanalysen presentert i Figur 18. 

 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet er delvis dekket av tett skog, med øvre grense som når helt opptil 

grensene av påvirkningsområdet. Deler av påvirkningsområdet består imidlertid av dyrkamark og store, 

til dels ferske hogstfelt.  

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1967, 2004, 

2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 og 2019. Den mange steder registrerte tendensen til fortetting av 

skogen siden 1960-tallet, er i dette området kun mulig å observere enkelte steder i den bratte delen av 

fjellsiden mellom 400 – 600 moh. Omfattende flatehogst er utført mellom de eldste og de nyeste 

tilgjengelige flyfotoene for dette kartleggingsområdet. Flyfotoet fra 1967 viser ellers flere ferske 

jordskred i terrengbeltet mellom Fødnesvegen 320 – 336 og de bratte skrentene i midtre del av 

kartleggingsområdet (Figur 17). 

 

 
 

Figur 17: Flyfoto fra 1967 (www.norgeibilder.no) som viser jordskred nedenfor Fødnesvegen 320 - 336. 

http://www.norgeibilder.no/
http://www.norgeibilder.no/
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Figur 18: Avrenningsanalyse for fjellsiden. Øvre del av Sislebekkens nedslagsfelt er utelatt for å best 

kunne vise de mer relevante delene av fjellsiden. 

Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (Figur 2) og består av sandig fyllitt i 

hele fjellsiden med unntak av området ved Strand – Synnstrond, der skifer er kartlagt. Ifølge NGUs 

detaljerte kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10.000 (Figur 19), er store deler av fjellsiden dekket av 

morene med varierende tykkelse (grønne farger). I forbindelse med og nedenfor fjellskrenter har NGU 

kartlagt avsetninger etter steinsprang, steinskred og mindre fjellskred (rosa farger med kode fra 307 til 

312). I den midtre delen av fjellsiden har NGU også kartlagt noen jord-/flomskredvifter (røde farger med 

kode 301 og 302).  

Videre viser NGUs kart en del skredkanter i bratte deler av fjellsiden, samt en del skredløp og nedskårne 

bekkeløp. NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart for dette kartleggingsområdet vises mer i detalj i 

vedlegg 2D. 

 

Vi har også utført omfattende terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 2C. I dette kartleggingsområdet er det ikke stor forskjell mellom NGUs og vår 

tolkning av formene, men vi har kartlagt 2 – 3 små skredvifter som ikke er registrert i NGUs kart. Dette er 

av betydning for resten av vurderingsarbeidet, fra validering av utløpsmodellering til tegning av 

faresonene. 
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Figur 19: NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000. Forklaring av fargene i teksten ovenfor og i 

Vedlegg 2D. 

 

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

En akutt vurdering ble utført av NGI i etterkant av skredhendelser som i mai 2013 rammet flere lokaliteter 

i Nord-Aurdal kommune. Et av områdene vurdert i rapporten (NGI, 2013b), samsvarer i praksis med hele 

dette kartleggingsområdet. NGIs rapport omtaler imidlertid kun et par lokaliteter i dette området: et 

løsmasseskred som gikk helt ned til Tyinvegen ved Nordstrond, og en fersk erosjon langs et av 

bekkeløpene som fra Fødnesvegen går videre nedover mot kartleggingsområdet. NGIs rapport nevner 

også tidligere skredhistorikk ved Åkervoll, som er relevant for vurderingene i denne rapporten. 

Vi kjenner ikke til flere skredfarevurderinger utført i dette kartleggingsområdet. 

 

Store deler av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og 

flomskred, og flere bebygde deler av området berøres også av aktsomhetssoner for steinsprang, ifølge de 

ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2020). Området er ikke dekket av NGIs aktsomhetskart 

for snø- og steinskred. 

4.2.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2020) viser kun to skredhendelser innenfor kartleggingsområdet, i tillegg til et «lite 

jordskred» som 19. april 2018 skal ha gått i ukjent lokalitet i eller i nærheten av kartleggingsområdet. Om 

de to relevante skredhendelsenene (Vedlegg 2C) kan en lese i databasen: 

 

- Steinsprang, Homannberg, 31.07.1963. 

«Større enkelt stein falt gjennom husvegg inn i stua». Våre befaringsobservasjoner indikerer at 

dette trolig ikke var steinsprang, men en steinblokk som skled eller rullet ut av en fylling under 

den gamle veien like ovenfor huset. 
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- Jordskred, Midtre Fodnes, 30.04.1966. 

«Nord-Aurdal. Strand. Fodnes Midtre gnr. 68, bnr. 2 ligg nord for Strondafjorden. Den 30. april 

og 1. mai 1966 gjekk jordskred nedanfor, vest for gardstunet. (Nedst i jordet). Der er nokså bratt. 

Skredet gjorde skade på dyrkajord, men hadde ikkje så stort omfang. Her er ingen tradisjon for 

tidlegare skred. Det vart oppdage ein sprekk i jorda, bustaden vart evakuert. Men geolog Jørstad 

frå NGI som undersøkte staden etterpå, slo fast at jordmassene hadde stabilisert seg. 

Kartreferansen er omtrentleg». 

 

Ved hjelp av intervju til lokalkjente foreslått av kommunen og andre møtt under vår befaring, fikk vi mer 

informasjon om jordskredet som i 2013 gikk ned til Tyinvegen ved Nordstrond (omtalt av NGIs rapport 

nevnt ovenfor). Et lignende jordskred gikk et par år tidligere ned fra et punkt ca. 20 m lenger øst, langs 

samme traktorveg. Vi fikk også opplysninger om et jordskred som i 2013 gikk ut på åkeren rett vest for 

Veslestrond, samt en evakuering av Tyinvegen 383 (rett øst for Åkervoll) pga. jordskred i mai 2018. 

4.2.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2020) i dette kartleggingsområdet. Ifølge NGIs 

rapport nevnt ovenfor (NGI, 2013b) skal terrenginngrep ha blitt gjort i lia ovenfor Åkervoll for å redusere 

sannsynligheten for skader ved nye jordskred som det som tidligere hadde gått ned fra den bratte 

innmarka mellom Søre og Midtre Fødnes (Fødnesveg 320 – 336). Det vi kunne registrere på befaring og 

ved hjelp av terrenganalyser, er en liten ledevoll bygd i foten av fjellsiden like nord for Åkervoll, som 

tydelig var ment for å lede skred mot vest, for å sikre Åkervoll. Tiltaket er vist i registreringskartet 

(Vedlegg 2C) og kommentert mer i detalj i avsnitt 4.2.6.4. 

4.2.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er sørpeskred vurdert å ha en årlig sannsynlighet for utløsning, under dagens 

forhold, mindre enn det som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for jordskred, flomskred, snøskred og steinsprang. Et utvalg av 

beregningsresultater er vist i vedlegg 2E. 

RAMMS Avalanche er benyttet for modellering av snøskred fra det eneste løsneområde i 

kartleggingsområdet, med tilnærming og inngangsparameter beskrevet i avsnitt 3.6.2. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred og flomskred. Benyttet parametersett er 

beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.2.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

20, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 2F.  

 

Dimensjonerende skredtype i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, stedvis 

steinsprang fra de bratteste fjellskrentene. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

1/5000 og 1/1000 og lokalt også større enn 1/100, inn i det vurderte området. Det er 4 boliger innenfor 

faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i 

avsnittene nedenfor. 
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Figur 20: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 2 – Strond.  

4.2.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er bratte og sammenhengende fyllittskrenter som utgjør kildeområder for steinsprang, relativt nært 

bebyggelsen i den vestlige delen av kartleggingsområdet, ovenfor Homannberg og Nordstrond. Ved 

Homannberg er det også historikk for et steinsprang som i 1963 gikk inn i et hus. Dette mener vi 

imidlertid må ha vært en steinblokk sklidd eller rullet ut av en fylling under en gammel veg like ovenfor 

det aktuelle huset. Like ved har vi derimot kartlagt en antatt steinsprangblokk på ca. 10 m3 (Vedlegg 2C). 

En stor steinblokk, antatt fra steinsprang, er også kartlagt ovenfor Nordstrond. 

Fjellskrentene ovenfor Homannberg og Nordstrond fortsetter mot Veslestrond (Gråberg, Figur 8 i 

Vedlegg 2A) og så, mellom ca. 480 – 600 moh., langs strekningen fra Nordstrond til Åkervoll og 

Synnstrond (Figur 6 i Vedlegg 2A). I den midtre delen av kartleggingsområdet er dog skrentene noe 

mindre fremtredende og sammenhengende, i skogen. I den østlige delen av kartleggingsområdet blir 

skrentene imidlertid igjen mer sammenhengende og dominerende (Figur 3 og 4 i Vedlegg 2A). Der er det 

registrert en del løst materiale i skrentene, som kan gi utfall ovenfor Fødnesvegen 57 – 70. Flere steder er 

det av NGU (Vedlegg 2D) og/eller av oss (Vedlegg 2C) kartlagt mer eller mindre sammenhengende 

steinsprangavsetninger. 

Utfall fra mange skrenter ovenfor kartleggingsområdet vurderes å kunne komme inn i 

kartleggingsområdet. Dette bekreftes av uravsetningene og resultater av modellering utført med 

Rockyfor3D og med den empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 2E). Det er viktig å påpeke at 

steinsprangutløpet ifølge begge modelltilnærminger stedvis kan komme langt inn i kartleggingsområdet. 

Modellene tar imidlertid ikke i betraktning sannsynligheten for utløsning av blokker, som blir vurdert ved 

utarbeidelse av faresonene.  

De aktuelle skrentene består av fyllitt, en bergtype med markert foliasjon, som i det aktuelle området 

synes å være nær horisontal. Dette gir skrentene en viss overflatisk ruhet, men mange av dem fremstår 

som relativt lite oppsprukket, dvs. at det er relativt lite løst materiale som gir en høy sannsynlighet / 
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hyppighet for utfall. Ved tegning av faresonene legges vekt på dette, i tillegg til den potensielle 

utløpslengden for utfall fra de aktuelle skrentene.  

Basert på terrengforholdene er vår vurdering at den årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn 

i det kartlagte området stedvis er større enn 1/1000, og helt i øst også større enn 1/100. Steinsprang 

vurderes, sammen med løsmasseskred, å være dimensjonerende for faresonene i dette 

kartleggingsområdet. Der faresonen for 1000 års skred er dimensjonert av steinsprang (f.eks. ovenfor 

Synnstrond), er faresonegrensen generelt tegnet omtrent tilsvarende eller litt kortere enn det beregnede 

utløpet for 1 m3 blokker (Vedlegg 2E2), mens 5000 års faresone er tegnet med utgangspunkt i modellert 

utløp av 10 m3 blokker (Vedlegg 2E2b). 

4.2.6.2 Snøskred 

Hele den aktuelle fjellsiden, der den er brattere enn 27°, er dekket av skog som vurderes å stå tilstrekkelig 

tett til å kunne forebygge snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i henhold til anbefalinger fra 

FoU gjort i Alpene og til dels i Norge (NGI, 2013 og NVE, 2015). 

Et unntak er en bratt eng nedenfor Søre Fodnes og Midtre Fødnes (Figur 7 i vedlegg 2A), som grunnet 

manglende skog vurderes å kunne være løsneområder for snøskred. Det aktuelle terrengpartiet vender mot 

sør og kan dermed akkumulere snø under nordvestlig vind. Bruddkanten benyttet for modellering av 

antatt 1000 års skredscenario, er satt til 90 cm, basert på at den beregnede 3døgns-nedbøren er på 60 – 70 

cm nysnø (avsnitt 2.3.1 og 3.6.2). Beregningen er kjørt uten å ta i betraktning effekten av skogen rett 

nedenfor løsneområdet. Resultatet av utløpsberegninger utført med RAMMS (Vedlegg 2E), som indikerer 

at snøskred kan treffe et hus rett øst for Åkervoll, vurderes å være for konservativ for et 1000 års scenario, 

og antas å bedre representere et 5000 års scenario. 

Snøskred er imidlertid ikke dimensjonerende for faresonene i det aktuelle området, ettersom jord-

/flomskred vurderes å kunne gå oftere og lenger enn snøskred. 

4.2.6.3 Sørpeskred 

Med unntak av et sørpeskred som i 1930 skal ha gått ned mot Aurdal kirkegard, er sørpeskred ikke kjent i 

Nord-Aurdal området. Som nevnt i avsnitt 4.1.6.3 mener vi at dette skyldes kombinasjonen av skog 

nesten opptil fjelltoppene og et ganske tørt klima, spesielt vinterstid. 

Hele påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet ligger under skoggrensen. Deler av 

påvirkningsområdet, f.eks. i nedslagsfeltet til Sislebekken, består dog av hogstfelt, hvorav mange er under 

10 år gamle. Det er også enkelte myrområder i skog eller hogstfelt over 770 – 800 moh. (f.eks. Langemyr 

i Figur 15). 

Hogstfelt, små lysninger og myrområder i ellers tett skog, spesielt i et område som vinterstid er snøfattig 

(avsnitt 2.3.1), vurderes ikke å være aktuelle løsneområder for sørpeskred. Dette betyr ikke at utløsning 

av sørpeskred er umulig, men at sannsynligheten for dette er lavere enn 1/5000.  

Sørpeskred vurderes derfor ikke som en skredtype av betydning for faresonene i dette området. 

4.2.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I den 

aktuelle fjellsiden er det i tillegg registrert ca. 70 skredkanter etter tidligere utglidninger, lokalisert 

mellom Homannberg og Midtstrond, mens spesielt mellom Nordstrond og Midstrond, mellom 480 og 650 

moh. Tolkningen av disse formene er i mange tilfeller ganske sikker, mens enkelte skredkanter er mer 

usikre. Det er i tillegg kartlagt tydelige jord-/flomskredvifter på Nordstrond, Veslestrond, Åkervoll og 

Midstrond og Synnstrond (Vedlegg 2C og 2D).  

Ved Åkervoll, Veslestrond og Nordstrond er det også historikk for jordskred som har gått ned på åkerne 

eller helt til Tyinvegen, sist i 2013 og mai 2018. Skadepotensialet av disse hendelsene ytterst i utløpet var 

dog trolig begrenset.  
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Flybilder fra 1963 viser flere ferske jordskred nedenfor Fødnesvegen 320 – 336 (Figur 17). I det samme 

området har vi registrert at vegetasjonsdekket og antakelig øverste del av løsmassedekket er oppsprukket 

(Figur 7 i Vedlegg 2A). Slike sprekker oppstår ofte ifb. beite (tråkkestier), og er uheldige i og med at de 

virker som infiltrasjonsveger for vann i perioder med mye smelting eller nedbør. Videre, i NGIs rapport 

fra 2013 (NGI, 2013b) er det et bilde som viser kraftig erosjon i et av bekkeløpene i dette området 

nedenfor Fødnesvegen. Alt dette indikerer en ikke ubetydelig sannsynlighet for nye utglidninger som kan 

gå ned mot Veslestrond, Åkervoll og Midtstrond. Både i det området og lenger vest (f.eks. ovenfor 

Nordstrond) kan jordskred forventes både fra nedenfor Fødnesvegen (dvs. 600 – 700 moh.) og fra gamle 

traktorveger på ca. 400 moh., noe det er historikk for (avsnitt 4.2.3 og Vedlegg 2C). 

I foten av den bratte dalsiden mellom Veslestrond og Åkervoll er det bygd en liten ledevoll (Vedlegg 2C), 

som skal redusere sannsynligheten for skred mot Åkervoll ved å lede eventuelle jordskredmasser mot 

vest, dvs. inn i åkeren mellom de to gårdene nevnt ovenfor. Dette tiltaket virker imidlertid (til en viss 

grad) kun på et av de mange mulige skredløpene i skråningen ovenfor Veslestrond og Åkervoll. Vi 

vurderer at sannsynligheten for jordskred er like stor i hele den midtre delen av kartleggingsområdet, med 

mange sannsynlige løsneområder mellom Nordstrond og Synnstrond. 

Det er utført dynamisk modellering av skredutløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

De modellerte utløpene stemmer kvalitativt veldig godt overens med de kartlagte avsetningene (vifter).   

Jordskred og flomskred er dimensjonerende for både 1000 års og 5000 års skredfaresoner over store deler 

av hele kartleggingsområdet, og dimensjonerer også 100 års faresoner der disse er tegnet. Alle forholdene 

i de bratte delene av dalsiden tilsier at nye jordskred vil forekomme, mest langs etablerte raviner. 

Faresonene for 1000 års skred er tegnet på bakgrunn av modelleringsresultater, skredhistorikk og 

kartlagte løsmasseskredavsetninger (her rangert etter vektlegging). Modellert utløp når generelt lenger ut 

enn de kartlagte viftene, og det samme gjorde noen skredhendelser i 2013. Dette trolig fordi foten av 

viftene er diffus og vanskelig å kartfeste nøyaktig, grunnet jordbruk og bakkeplaneringer. De reelle 

skredavsetningene strekker seg altså lenger ut enn det som er kartlagt som vifter i Vedlegg 2C. Grensen 

for 1000 års faresoner i dette kartleggingsområdet går derfor enten like langt eller lenger ut enn den 

kartlagte foten av skredviftene, som i andre kartleggingssituasjoner kan gi en pekepinn på forventet utløp 

av enda sjeldnere skred (dvs. 5000 års faresoner). Faresonene vist i vedlegg 2F, er tegnet med bakgrunn i 

registreringene presentert i vedlegg 2C og modellresultatene vist i vedlegg 2E. 

4.2.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker nesten hele fjellsiden der denne er bratt, forebygger snøskredutløsning i mange 

terrengpartier som ellers kunne ha vært reelle løsneområder. Selv uten skog vurderes ikke snøskred å 

kunne få en årlig sannsynlighet for utløsning større enn 1/100, da terrenget med egnet helning er avbrutt 

av mange lokale nær vertikale skrenter, men den vurderes å kunne være større enn 1/1000, dvs. av 

betydning for 1000 års og 5000 års skredfaresoner. Snøskred vurderes i så fall å kunne bli 

dimensjonerende for faresonene, i tillegg til løsmasseskred. 

Skogen reduserer også sannsynligheten for utløsning av jordskred, i en fjellside som bærer mange tegn på 

løsmasseskred, for det meste utløst i en tid da det ikke var skog. Flatehogst og terrenginngrep i bratt 

terreng vil derfor trolig øke sannsynligheten for (og størrelsen på) løsmasseskred i fjellsiden.  

Den tette skogen nedenfor fjellskrentene bremser også opp utfall fra skrentene, og reduserer dermed 

rekkevidden og betydningen av steinsprang i kartleggingsområdet. 

Dersom «skog av betydning for faresonene» vist i vedlegg 2H, hogges eller blir borte av andre årsaker, vil 

det etter vår vurdering føre til en markert økning i størrelsen av faresonene vist i vedlegg 2F. Faresonene 

dersom hele fjellsiden forutsettes uten skog, er vist i vedlegg 2G. Faresonene dersom all skog blir borte er 

tegnet skjønnsmessig. Det er altså ikke utført spesifikk modellering for et slikt scenario, da 

løsneområdene ville blitt betydelig flere og større enn under dagens forhold.  
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For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NGI (2013).   

4.2.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det trolig etableres ledegrøfter og ledevoller for å 

lede jord-/flomskredmasser rundt området som ønskes sikret. Det er spesielt enkelte gårder i den midtre 

delen av kartleggingsområdet som kan ha nytte av sikringstiltak mot løsmasseskred. 

Der steinsprang er med på å dimensjonere faresoner, kan også steinspranggjerder og fangvoller / 

fanggrøfter være aktuelle. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg 

gjennomføre, men vil trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør 

det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.3 Område 3 – Fagernes 

Det over 5 km lange kartleggingsområdet omfatter mesteparten av Fagernes, fra Tyinvegen 94 i vest til 

Søre Garli i øst. Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 21. 

Påvirkningsområdet inkluderer nedslagsfeltene til de største bekkene som renner gjennom 

kartleggingsområdet. 

 

Ettersom området er stort og omfatter flere fjellsider, er flybilder fra www.norgeibilder.no benyttet som 

oversiktsbilder i rapporten (Figur 22). Flere oversikts- og detaljbilder tatt fra drone og fra bakken under 

befaringen, er presentert i Vedlegg 3A. 

 

 
 

Figur 21: Oversiktskart over kartleggingsområdet Fagernes, med påvirkningsområdet.  

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 22: Oversiktsbilder av kartleggingsområdet (www.norgeibilder.no).   

4.3.1 Topografi og grunnforhold 

Området strekker seg både vest og øst for Fagernes sentrum, i foten av flere fjellsider med eksposisjon 

mot øst, sør og vest. Nedenfor beskrives forholdene fra den vestlige enden av kartleggingsområdet og 

videre østover. 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet i 

2013 og 2017 (se avsnitt 3.2). Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i 

Vedlegg 3B.  

Den sørvendte fjellsiden ovenfor Tyinvegen, vest i kartleggingsområdet, stiger opptil Kviteberg (542 

moh.) og videre opp mot Vardakamben (746 moh.), selv om sistnevnte ikke ligger direkte ovenfor 

Tveit 

Kviteberg 

Vardakamben 

Garliberget 
Garli 
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kartleggingsområdet (øvre del av Figur 22). Det er først spredt bebyggelse helt i vest, og så tettere 

bebyggelse når man nærmer seg Fagernes sentrum.  

Den nedre delen av fjellsiden ovenfor Tyinvegen består av nær vertikale, 50 – 100 m høye fjellskrenter 

(Kviteberg, 542 moh. – Figur 1, 2, 7 og 8 i Vedlegg 3A). Fra Kviteberg går en rygg nordover mot 

Vardakamben (746 moh.), med tilnærmet vertikale skrenter mellom ca. 550 – 700 moh. både mot sør og - 

noe mindre fremtredende - mot øst (dvs. mot Fagernes). Den østvendte siden av Vardakamben inneholder 

også flere mindre terrengpartier der helningen er brattere enn 27°, mellom 400 og 500 moh. Det er flate 

eller slake avsatser mellom de bratte lokale partiene i fjellsidene som går opp mot Vardakamben, både i 

øst og i sør. 

Terrenget i fjellsiden på østsiden av Neselvi er generelt slakere enn vest for elva. Det er imidlertid 

skråninger brattere enn 27° vest for Tveit, mellom ca. 410 – 520 moh. (Marsteinhøgde). Videre er det 

sammenhengende brattere enn 27° mellom ca. 400 og 550 moh., fra Tveit nesten helt til Nedre Garli 

(Figur 4 og 10 i Vedlegg 3A). Dette beltet inkluderer nær vertikale skrenter ved Brattingberget og 

Garliberget. Ovenfor det bratte terrengbeltet i denne delen av kartleggingsområdet er det betydelig slakere 

terreng (10 - 20°), med gårder og annen bebyggelse langs Raneisvegen. 

Enda lenger øst i kartleggingsområdet, ovenfor Øvre Garli og Garlibakkin er det også bratte skrenter, 

mellom ca. 570 og 670 moh. (Figur 6 i Vedlegg 3A). I fjellsiden ovenfor Fejordet og Søre Garli, ved 

kartleggingsområdets østlige ende, er helningen generelt mellom 10 - 20°. 

Påvirkningsområdet vist i Figur 21 er definert på en måte som inkluderer nedslagsfeltet av en bekk som 

går ned mot Tveit. Vår avrenningsanalyse viser imidlertid at avrenningen i den delen av fjellsiden følger 

flere løp som alle går ned mot Tveit (Figur 23). Avhengig av hvordan man avgrenser de enkelte 

nedslagsfeltene og spesielt hvilket punkt de defineres for, ser hver enkelt avrenningsvei ut å drenere ca. 

0,2 – 0,3 km2 av fjellsiden, men totalt dreneres et ca. 1,3 km2 stort areal ned mot Tveit (Figur 23). 

 

Hele fjellsiden ovenfor delen av kartleggingsområdet vest for Neselvi er dekket av tett skog opptil toppen 

av Kviteberg og Vardakamben. I fjellsiden øst for Neselvi er samtlige bratte partier, bortsett fra nær 

vertikale skrenter, dekket av tett skog. Der fjellsiden er slak, er det imidlertid ikke skog, men dyrkamark. 

Lenger oppe i påvirkningsområdet, ovenfor den høyeste bebyggelsen langs Raneisvegen, er det igjen tett 

skog og noen til dels ferske hogstfelt.  

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1967, 2004, 

2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 og 2019. Den mange steder registrerte tendensen til fortetting av 

skogen siden 1960-tallet, er i dette området godt synlig flere steder både vest og øst for Neselvi, spesielt i 

den bratte delen av fjellsiden fra Tveit mot Garli. Stedvis omfattende flatehogst er utført mellom de eldste 

og de nyeste tilgjengelige flyfotoene for dette kartleggingsområdet, mens andre steder er hogstfelt som 

var ferske i 1967, gjengrodd i nyere bilder. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 23: Avrenningsanalyse for fjellsiden ovenfor Tveit. 

Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (Figur 2) og består i hele 

kartleggingsområdet av slamskifer og sandig skifer i veksling med sandstein. I dette kartleggingsområdet 

har NGU ikke utarbeidet detaljerte kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10.000. De tilgjengelige 

løsmassekartene i målestokk 1:50.000 viser utelukkende tykk og sammenhengende morene, stedvis tynn 

og/eller usammenhengende morene, i de aktuelle fjellsidene.  

 

Vi har utført omfattende terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 3C. Våre registreringer viser relativt omfattende steinsprang- og 

steinskredavsetninger i den vestligste delen av området, ved Kviteberg, med en del antatte 

steinskredblokker nedenfor Tyinvegen. Steinsprangavsetninger er også kartlagt ved mindre skrenter i 

fjellsiden ovenfor Tveitavegen og Tveit. Like øst for Tveit og flere andre steder i fjellsidene er det også 

kartlagt det vi tolker som sår etter gamle utglidninger, i noen tilfeller med søkk som kan ha fungert som 

skredbaner og (øst for Tveit) små skredvifter.  

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Den akutte vurderingen utført av NGI i etterkant av skredhendelsene i mai 2013 (NGI, 2013b), dekker 

også en lokalitet øverst i Kvitebergvegen 28. Denne delen av NGIs vurdering gjald imidlertid en 5 – 6 m 

høy skjæring, en type vurdering som ikke er en del av formålet ved denne rapporten. NGI har også utført 

en skredfarekartlegging ved Beiset vest (NGI, 2011). Rapporten inkluderer faresoner for et mindre 

område som ligger rett utenfor grensen av det aktuelle kartleggingsområdet i denne rapporten, i nord. 
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Videre har NGI kartlagt skredfaren ved Tveit (NGI, 2015). De to sistnevnte utredningene er relevante for 

vurderingene i denne rapporten. 

Skred AS har selv utført en skredfarevurdering for en reguleringsplan i Skrautvålsvegen, i den midtre 

delen av kartleggingsområdet (Skred AS, 2016), og en for et nytt leilighetsbygg i Liavegen (Skred AS, 

2018b), like vest for Neselvi. Videre har Skred AS utført en skredfarevurdering for et påbygg i 

Garlivegen, øst i kartleggingsområdet (Skred AS, 2019b). 

Med unntak av Fagernes sentrum og Garli, ligger store deler av det kartlagte området innenfor 

aktsomhetssoner for snøskred. Mindre deler av bebyggelsen berøres også av aktsomhetssoner for 

steinsprang og de for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 

2020). Området er kartlagt i NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred. 

4.3.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2020) er det ikke registrert skredhendelser i dette kartleggingsområdet, utover en 

mindre jordutglidning i veibane på Garlivegen i 2018. Utglidningen skal ha vært så liten at den ikke 

skapte trafikale problemer, og antas å ha kommet fra en bratt vegskjæring. 

 

Under befaringen fikk vi opplysninger om at to boliger i husrekken Våningvegen 9 – 13B (ovenfor 

Garlivegen) har fått en steinblokk inn i eller gjennom bakveggen. Hendelsene er nå registrert i NVE 

Atlas. Utover dette har ikke intervju til lokalkjente gitt opplysninger om skredhendelser i dette 

kartleggingsområdet. Tegn registrert ved hjelp av terrenganalyser (Vedlegg 3C) tilsier imidlertid at skred 

har forekommet. 

4.3.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak utover flomforebygning i Neselvi er registrert i NVE Atlas (NVE, 2020), eller 

observert under befaringen i dette området. 

4.3.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er både snøskred og sørpeskred vurdert å ha en årlig sannsynlighet for 

utløsning, under dagens forhold, mindre enn det som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for jordskred, flomskred og steinsprang. Et utvalg av beregningsresultater er 

vist i vedlegg 3E. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred, flomskred og sørpeskred. Benyttet 

parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.3.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

20, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 3F.  

 

Dimensjonerende skredtype i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, stedvis 

steinsprang fra de bratteste fjellskrentene, samt sørpeskred ved Tveit. Det er faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/5000 og 1/1000 og lokalt også større enn 1/100, inn i det vurderte området. Det 

er ca. 10 boliger innenfor faresonen for 1000 års skred, og en av disse ligger også på faresonen for 100 års 

skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 
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Figur 24: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 3 – Fagernes.  

4.3.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er bratte og sammenhengende skrenter som utgjør kildeområder for steinsprang, relativt nært 

bebyggelsen i den vestlige delen av kartleggingsområdet, ovenfor Tyinvegen 54 – 94 (Figur 7 i Vedlegg 

3A). Det er også registrert delvis avløste, søyleformede bergpartier, f.eks. i skrenten ovenfor Tyinvegen 

80 (Figur 9 i Vedlegg 3A). Ovenfor bebyggelsen er det kartlagt nesten sammenhengende steinsprangur 

(Figur 8 i Vedlegg 3A), med en del større blokker som har forsert foten av ura (Vedlegg 3C). Steinsprang 

og steinskred er derfor vurdert som veldig aktuelle skredtyper i denne delen av kartleggingsområdet. 

Ovenfor Våningvegen 9 – 13B er det kartlagt steinholdig morene med enkelte blokker som kan være 

utsatt for remobilisering. To hendelser der boliger i denne husrekken fikk steinblokker i / gjennom 

bakveggen, vurderes nettopp å være resultatet av remobilisering av moreneblokker. 

Utfall fra flere skrenter, samt remobilisering av moreneblokker der den steinholdige morena dekker 

veldig bratte skråninger, vurderes å kunne komme inn i kartleggingsområdet. Dette bekreftes av resultater 

av modellering utført med Rockyfor3D og med den empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 3E). 

Modellresultater som forutsetter blokker på ca. 1 m3, er vurdert å gi en indikasjon om mulig 1000 års 

steinsprangutløp, mens utfall av 10 m3 blokker er vurdert mer representativ for et 5000 års scenario. 

Basert på terrengforholdene, registrerte forhold i skrentene, kartlagte avsetninger og 

modelleringsresultater er vår vurdering at den årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det 

kartlagte området er større enn 1/1000, stedvis også større enn 1/100. Steinsprang og steinskred vurderes 

å være dimensjonerende for faresonene flere steder i dette kartleggingsområdet. 

4.3.6.2 Snøskred 

Hele den aktuelle fjellsiden, der den er brattere enn 27°, er dekket av skog som vurderes å stå tilstrekkelig 

tett til å kunne forebygge snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i henhold til anbefalinger fra 

FoU gjort i Alpene og til dels i Norge (NGI, 2013 og NVE, 2015). Unntak fra dette er fjellskrenter som er 

for bratte til å kunne gi snøskred av betydning for bebyggelsen.  Snøskred vurderes derfor ikke som en 

aktuell skredtype under dagens vegetasjonsforhold. 
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4.3.6.3 Sørpeskred 

Med unntak av et sørpeskred som i 1930 skal ha gått ned mot Aurdal kirkegard, er sørpeskred ikke kjent i 

Nord-Aurdal området. Som nevnt i avsnitt 4.1.6.3 mener vi at dette skyldes kombinasjonen av skog 

nesten opptil fjelltoppene og et ganske tørt klima, spesielt vinterstid. 

Som vist i Figur 10 og 11 i Vedlegg 3A er det ovenfor de bratte skrentene i den østlige delen av 

kartleggingsområdet store arealer med dyrkamark, der terrenghelningen stort sett er på 10 - 20°. Disse 

områdene kan, rent teoretisk, være løsneområder for sørpeskred.  

Utførte avrenningsanalyser (Figur 23) viser at relativt lite vann renner ned i skråningene øst for Tveit, da 

terrenget og veigrøfter ser ut å lede mye av overflatevannet i retning mot Tveit. På bakgrunn av 

betraktningene om manglende sørpeskredhistorikk under dagens vegetasjonsforhold, et snøfattig klima, 

samt modellert vannavrenning, vurderes den årlige sannsynligheten for utløsning av sørpeskred i nesten 

hele det aktuelle kartleggingsområdet som lavere enn 1/5000. Dersom dyrkamark rundt gårder defineres 

som løsneområder for sørpeskred med sannsynlighet av relevans for faresonekartleggingen, og det mulige 

sørpeskredutløpet fra de områdene legges til grunn, vil nesten all bebyggelse på østsiden av Fagernes 

ligge innenfor faresoner. En slik tilnærming ville skapt betydelig bekymring, og det finnes praktisk talt 

ingen måter å redusere de eventuelle faresonene på. Derfor velger vi å legge vekt på forholdene nevnt 

ovenfor og ikke anse sannsynligheten for sørpeskred som relevant for faresonene i mesteparten av dette 

kartleggingsområdet. Dette er iht. NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng». 

I området rett ovenfor Tveit er det derimot svakt konkavt terreng og en klar tendens til konsentrasjon av 

mye vann fra flere lokale nedslagsfelt. Dette gjør at vi ovenfor Tveit vurderer sørpeskred som mulig med 

årlig sannsynlighet av relevans for dette kartleggingsarbeidet, og spesielt for faresonen for skred med 

årlig sannsynlighet større enn 1/5000. Denne faresonen, og litt mindre grad den for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/1000, er ved Tveit dimensjonert av sørpeskred, samt flomskred. Utbredelsen 

av disse faresonene der er bestemt med utgangspunkt i resultater av modellering utført med 

RAMMS::Debris Flow, der inngangsparametere erfaringsmessig egnede til modellering av sørpeskred er 

anvendt (avsnitt 3.6.3 og Tabell 1). 

4.3.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°, noe 

som er tilfelle for store deler av fjellsidene på begge sider av Fagernes. Våre befaringsobservasjoner 

(Vedlegg 3C) viser at morena i dette kartleggingsområdet er generelt sandig materiale med grus og stein 

(Figur 12 i Vedlegg 3A), og det er forholdsvis lite tegn på utglidninger. Enkelte skredkanter og antatte 

skredbaner er kartlagt på østsiden av Kviteberg og Vardakamben, mellom 450 – 700 moh. ovenfor 

bebyggelsen, samt i 450 – 600 m høyde fjellsiden som fra Tveit går mot Garli. Jordskred og ved Tveit 

også flomskred vurderes derfor å være aktuelle skredtyper i dette kartleggingsområdet.  

 

Jordskred og flomskred er dimensjonerende for både 1000 års og 5000 års skredfaresoner i mesteparten 

av kartleggingsområdet øst for Fagernes sentrum og stedvis også på østsiden av Kviteberg og 

Vardakamben. Enkelte steder, f.eks. ved Tyinvegen 30 - 34, like vest for Håvålsrud og ved Våningvegen, 

er det tegnet faresoner for 5000 års skred dimensjonert av jordskred, uten at det er utført spesifikk 

modellering av skredutløp der. Slike bratte, skogdekkede moreneskråninger uten tegn på tidligere 

jordskred bør iht. anbefalingene i NVEs veileder gi en 5000 års skredfaresone. Vi har i disse områdene 

valgt å tegne 5000 års faresone skjønnsmessig, slik at den inkluderer hele det bratte partiet samt noe 

slakere terreng i foten av det. Dette fordi, uten tegn på tidligere skred, er det umulig å definere 

løsneområder så godt at eventuell modellering ville gitt pålitelige indikasjoner om hvor faresonen burde 

tegnes. Definisjonen av hele det bratte partiet som et potensielt løsneområde ville på den andre siden gitt 

uforholdsmessig store faresoner, som i tett bebygde strøk ville skapt utrygghet og muligens et overdrevet 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/hvordan-utfore-en-skredfareutredning/fase-2-utfore-oppdrag/prosedyre-jordskred/steg-2-vurdering-av-losneomrader-og-losnesannsynlighet/
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behov for skredsikring. Faresonene vist i vedlegg 3F, er ellers tegnet med bakgrunn i registreringene 

presentert i vedlegg 3C og modellresultatene vist i vedlegg 3E. 

4.3.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skogen som dekker nesten hele fjellsiden der denne er bratt, forebygger snøskredutløsning i mange 

terrengpartier som ellers kunne ha vært reelle løsneområder. Dette gjelder både i delområdet vest for 

Fagernes og i fjellsiden øst for sentrum. Snøskred fra de eventuelle løsneområdene vurderes å kunne gå 

ned i bebyggelsen, ettersom de bratte partiene (med høydeforskjell på 50 – 200 m) mange steder ligger 

rett ovenfor bebyggelsen. Uten skog vil snøskred enkelte steder (i konkave terrengformasjoner) muligens 

kunne få en årlig sannsynlighet for utløsning større enn 1/100, men skogen vurderes ellers å ha størst 

betydning for 1000 års og 5000 års skredfaresoner.   

I fjellsidene over kartleggingsområdet er det mange steder morene i helninger over 27 - 30°. Selv om det 

er få tegn på tidligere jordskred, og morena i hovedsak er sandig / grusig, antas flatehogst i så bratt 

terreng, og spesielt terrenginngrep assosiert med flatehogst, å kunne øke faren for jordskred. Størrelsen på 

de mulige løsmasseskred i fjellsiden vurderes også å øke som resultat av flatehogst.  

Den tette skogen nedenfor fjellskrentene bremser også opp utfall fra skrentene, og reduserer dermed 

rekkevidden og betydningen av steinsprang i kartleggingsområdet. Sist, men ikke minst vil flatehogst og 

relatert terrenginngrep i betydelig grad øke faren for remobilisering av moreneblokker, i en fjellside (øst 

for Fagernes) der dette allerede har vist seg å være en problemstilling, med to slike hendelser mot hus i 

Våningvegen. 

Dersom all «skog av betydning for faresonene» vist i vedlegg 3H, hogges eller blir borte av andre årsaker, 

vil det etter vår vurdering føre til en markert økning i størrelsen av faresonene vist i vedlegg 3F. 

Faresonene dersom hele fjellsiden forutsettes uten skog, er vist i vedlegg 3G. Faresonene dersom all skog 

blir borte er tegnet skjønnsmessig. Det er altså ikke utført spesifikk modellering for et slikt scenario, da 

løsneområdene ville blitt betydelig flere og større enn under dagens forhold. Vi antar at et totalt tap av 

skog vil resultere i en 100 års faresone der denne under dagens skogforhold ikke er tegnet. Vi antar videre 

at en eventuell 1000 års faresone uten skog vil gå der dagens 5000 års skredfaresone går, og den 

eventuelle 5000 års faresone uten skog konsekvent vil gå enda lenger ned.   

For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NGI (2013).   

4.3.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det trolig etableres ledegrøfter og ledevoller for å 

lede jord-/flomskredmasser rundt området som ønskes sikret. Der steinsprang er med på å dimensjonere 

faresoner, kan også steinspranggjerder og fangvoller / fanggrøfter være aktuelle. Helningsforholdene kan 

imidlertid gjøre det veldig utfordrende å prosjektere voller mellom bebyggelsen og det bratte terrenget, 

der dette ligger like ovenfor bygg. Denne typen tiltak ventes å bli kostbart. Dersom det er aktuelt å 

etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til 

ønsket virkning av tiltakene. Tyinvegen 80 er blant de mest skredutsatte eksisterende bygg i de kartlagte 

områdene (Figur 9 i Vedlegg 3A). Sikring av den boligen kan bestå av rensk, eller stabilisering av de 

mest ustabile blokkene ved bolting, eller etablering av steinspranggjerder ovenfor bebyggelsen. Valg av 

det mest kostnadseffektive sikringstiltak bør vurderes nærmere for valg av endelig løsning og 

detaljprosjektering av denne. 

4.3.6.7 Overensstemmelse mellom de nye faresonene og tidligere faresoner 

I en liten del av det kartlagte området, ved Tveit, og i et lite område rett utenfor kartleggingsområdets 

nordlige grense, ved Beiset, forelå det allerede faresoner for skred tegnet av NGI (NGI, 2015; NGI, 
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2011). I begge områder stemmer vår vurdering overens ganske godt med NGIs vurderinger, bortsett fra at 

vi ikke mener det ved Tveit er grunnlag for en 100 års faresone slik tegnet av NGI. Utover det har vi valgt 

å gjøre minst mulig endring på de eksisterende faresonene, for å unngå å skape usikkerhet ved ev. avvik 

mellom eksisterende og nye faresoner.   
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4.4 Område 4 – Leira 

Det 2,5 km lange kartleggingsområdet omfatter hele Leira, fra Brenna og Svartevike i nordvest til Søre 

Nerstad i sørøst. Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 25. 

Påvirkningsområdet er på hele 65 km2 da det strengt tatt inkluderer nedslagsfeltet til Leireelvi, som renner 

gjennom kartleggingsområdet. Kun den nedre halvparten av påvirkningsområdet er vist i Figur 25, for å 

ikke ytterligere forminske arealet innenfor kartleggingsområdet. 

 

Oversiktsbilder av kartleggingsområdet tatt fra drone er vist i Figur 26. Flere oversikts- og detaljbilder tatt 

fra drone og fra bakken under befaringen, er presentert i Vedlegg 4A. 

 

 
 

Figur 25: Oversiktskart over kartleggingsområdet Leira, med deler av det store påvirkningsområdet.  

 



Nord-Aurdal – Skredfarekartlegging i utvalgte områder 

 

57 

 

 

 
 

Figur 26: Oversiktsbilder av den kartleggingsområdet (NV-del øverst; SØ-del nederst).   
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4.4.1 Topografi og grunnforhold 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet i 

2013 og 2017 (se avsnitt 3.2). Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i 

Vedlegg 4B.  

Den nordvestlige delen av kartleggingsområdet, dvs. NV for Leireelvi, ligger i foten av en rygg som 

utgjør sørsiden av Skardeberget (596 moh.) og derfra fortsetter i NØ-retning mot Sagkøllen (741 moh.). 

Øverst i denne delen av kartleggingsområdet er det relativt tett boligbebyggelse (Nilsebrøting, 

Moaåkeren, m.m.), samt gården Leren og Fossbråten på ca. 440 moh. I fjellsiden ovenfor denne delen av 

kartleggingsområdet er det flere sammenhengende fjellskrenter med helning over 45°, f.eks. ovenfor 

Nilsebrøtin 12 (Figur 8 i Vedlegg 4A), «Flagberget» ovenfor Garlivegen og Moaåkeren (Figur 3 og 4 i 

Vedlegg 4A), samt ved Skalabakkatn ovenfor Leren og Fossbråten. Rundt og mellom de bratteste 

skrentene er det terrengpartier med helning på 27 - 37°, men utover disse partiene er fjellsiden stort sett 

slakere enn 20°. 

På sørøstsiden av Leirefossen og Leireelvi fortsetter kartleggingsområdet med gårdene Nørdre, Midtre og 

Søre Måno, og videre mot sørøst Bjødnesbrøting, Månovoll og Turtan, alle på 480 – 490 moh. Denne 

delen av kartleggingsområdet ligger i foten av generelt slak fjellside som stiger mot Dølahovda (878 

moh.), ca. 1,7 km lenger nordøst. Selv om fjellsiden i all hovedsak er slakere enn 20°, inneholder den 

enkelte lokale fjellskrenter brattere enn 45°, spesielt ovenfor Hermundstadvegen 1 – 6, ovenfor Nørdre 

Måno til Midtre Måno (Figur 9 – 11 i Vedlegg 4A), samt veldig små skrenter ovenfor Bjødnesbrøtin, 

Månovoll og Turtan. Rundt disse skrentene er det også mindre terrengpartier med helning 27 - 37°, men 

ellers er fjellsiden slakere enn 20°, og mange steder også slakere enn 10°. 

Påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet (Figur 25) er på over 60 km2, om en inkluderer hele 

nedslagsfeltene til de to viktigste vassdragene som renner gjennom kartleggingsområdet, Leireelvi i NV 

og Månoelve i SØ. Disse to elvene alene drenerer mesteparten av påvirkningsområdet, mens delen av 

fjellsiden mellom de to elvene, dvs. ovenfor Nørdre Måno til Månovoll, består av flere små nedslagsfelt 

for lokale bekker (Figur 27). 

 

Fjellsiden direkte ovenfor kartleggingsområdet er i all hovedsak dekket av tett skog, med unntak av 

dyrkamarka nedenfor og mellom gårdene (Figur 26). Over ca. 600 moh. i påvirkningsområdet er det store 

hogstfelt, samt lysninger i skogen, myrområder og noen tjern, hvorav Sustjernet og Håkontjern er størst. 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1967, 2004, 

2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 og 2019. Sammenligning av flybildene fra de ulike årene viser kun 

effekten av omfattende skogdrift, dvs. både flatehogst utført i nyere tider og gjengroing av skog i 

hogstfelt som var ferske i 1967. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 27: Avrenningsanalyse for fjellsiden ovenfor Leira. 

Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (Figur 2) og består av middels- til 

grovkornet sandstein, stedvis konglomeratisk, samt slamskifer. 

NGU har bare i den sørøstlige delen av dette kartleggingsområdet utført detaljert kvartærgeologisk 

kartlegging. Ifølge NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000 (Figur 28 og Vedlegg 5D), er store 

deler av fjellsiden dekket av ablasjonsmorene og tykk morene, med avtakende tykkelse oppover i dalsiden 

(grønne farger). Det er stedvis kartlagt fjell i dagen (lyserosa med kode 130), svært få former assosiert 

med skredaktivitet, og kun en liten skredvifte (rød farge), ovenfor Nerstad, dvs. ved områdets sørøstlige 

ende. I resten av kartleggingsområdet, der det ikke er utført kvartærgeologisk kartlegging på detaljert 

nivå, viser de tilgjengelige løsmassekartene i målestokk 1:50.000 tykk og sammenhengende morene 

opptil ca. 500 moh. og tynn/usammenhengende morene lenger oppe i fjellsiden.  

 

Vi har også utført omfattende terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 4C. I dette kartleggingsområdet er det ikke stor forskjell mellom NGUs og vår 

tolkning av formene i delen av området dekket av begge kartlegginger (helt i SØ). I resten av fjellsiden 

har vi kartlagt flere små skredkanter etter antatte jordskred, samt noen steinsprangavsetninger (steinur og 

steinblokker). 
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Figur 28: NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000. Forklaring av fargene er oppsummert i 

teksten ovenfor og gjengitt detaljert i Vedlegg 5D. 

 

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Ingen av konsulentrapportene vi har hatt tilgang til, ligger innenfor dette kartleggingsområdet. Skred AS 

har selv utarbeidet en flomfarevurdering for en bygning like ved Leireelvi og to skredfarevurderinger for 

et tilbygg og en garasje ved Nordstad, like utenfor kartleggingsområdet, i øst. Disse rapportene gir ikke 

mye relevant informasjon for denne skredfarekartleggingen og er derfor ikke referert til og omtalt videre. 

 

Relativt store deler av kartleggingsområdet, spesielt i nordvest, ligger innenfor aktsomhetssoner for 

snøskred og for jord- og flomskred. Mindre deler av området berøres også av aktsomhetssoner for 

steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2020). Området er ikke kartlagt i 

serien med NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred. 

4.4.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2020) viser ingen skredhendelser innenfor kartleggingsområdet. Heller ikke intervju til 

lokalkjente foreslått av kommunen og andre møtt under vår befaring, ga opplysninger om skred innenfor 

dette kartleggingsområdet. 

4.4.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2020) eller observert under befaringen. 
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4.4.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er snøskred og sørpeskred vurdert å ha en årlig sannsynlighet for utløsning, 

under dagens forhold, mindre enn det som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. 

Modellering er derfor utført for jordskred, flomskred og steinsprang. Et utvalg av beregningsresultater er 

vist i vedlegg 4E. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred og flomskred. Benyttet parametersett er 

beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.4.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

29, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 4F.  

 

Dimensjonerende skredtype i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, stedvis 

steinsprang fra de bratteste fjellskrentene. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

1/5000 og 1/1000, men ikke større enn 1/100, inn i det vurderte området. Det er ingen boliger, men kun 

noen garasjer driftsbygninger o.l., innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede 

vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 

 

 

 

 

Figur 29: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 4 – Leire.  
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4.4.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er bratte og sammenhengende fyllittskrenter som utgjør kildeområder for steinsprang, relativt nært 

bebyggelsen helt i NV ovenfor Nilsebrøtin 12 (Figur 8 i Vedlegg 4A), samt ved «Flaggberget» ovenfor 

Garlivegen (Figur 3 og 4 i Vedlegg 4A). Den første av de to nevnte skrentene er kompakt og kun relevant 

for scenarioer med svært lav sannsynlighet (1/5000), mens den større skrenten ved «Flaggberget» 

vurderes å ha potensiale for å gi utfall med årlig sannsynlighet litt større enn 1/1000. Det samme gjelder 

fjellskrentene som ligger like ovenfor Nørdre og Midtre Måno (Figur 9 – 11 i Vedlegg 4A) og så, enda 

lavere og mindre sammenhengende, helt til Bjødnesbrøtin.  

Utfall fra skrentene nevnt ovenfor, spesielt de fra «Flaggberget», vurderes å kunne komme inn i 

kartleggingsområdet. Dette bekreftes av resultater av modellering utført med Rockyfor3D og med den 

empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 4E).  

Basert på terrengforholdene, befaringsregistreringer og modelleringsresultater, er vår vurdering at den 

årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området stedvis er større enn 1/1000, 

men ikke større enn 1/100. I den vestligste delen av kartleggingsområdet samt i Midtre Måno-området 

vurderes steinsprang sammen med løsmasseskred å være dimensjonerende for faresonene. 

4.4.6.2 Snøskred 

Hele den aktuelle fjellsiden, der den er brattere enn 27° og ikke tilnærmet vertikalt, er dekket av skog som 

vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i 

henhold til anbefalinger fra FoU gjort i Alpene og til dels i Norge (NGI, 2013 og NVE, 2015). 

Snøskred vurderes derfor ikke som en aktuell skredtype under dagens vegetasjonsforhold. 

4.4.6.3 Sørpeskred 

Med unntak av et sørpeskred som i 1930 skal ha gått ned mot Aurdal kirkegard, er sørpeskred ikke kjent i 

Nord-Aurdal området. Som nevnt i avsnitt 4.1.6.3 mener vi at dette skyldes kombinasjonen av skog 

nesten opptil fjelltoppene og et ganske tørt klima, spesielt vinterstid. 

Hele påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet ligger under den klimatiske skoggrensen. Deler 

av påvirkningsområdet, i nedslagsfeltet til både Leireelvi og Månoelve, består dog av hogstfelt. Det er 

også to større tjern og enkelte myrområder i skog innenfor påvirkningsområdet. 

Hogstfelt, små lysninger og myrområder i ellers tett skog, spesielt i et område som vinterstid er snøfattig 

(avsnitt 2.3.1), vurderes ikke å være aktuelle løsneområder for sørpeskred. Dette betyr ikke at utløsning 

av sørpeskred er umulig, men at sannsynligheten for dette er lavere enn 1/5000. Videre vurderer vi at et 

eventuelt sørpeskred utløst flere km fra kartleggingsområdet, i nedslagsfeltet til Leireelvi eller Månoelve 

som hovedsakelig renner i terreng slakere enn 10 - 20°, trolig ville oppleves som en flom eller et 

flomskred der den berørte elva kommer inn i kartleggingsområdet. Faresoner for skred langs bekkene er 

derfor omtalt som flomskred.  

Sørpeskred vurderes derfor ikke som en skredtype av betydning for faresonene i dette området. 

4.4.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I 

dette kartleggingsområdet viser terrenganalysene mye mindre tegn på jordskred enn i andre kartlagte 

områder i Nord-Aurdal kommune. Helningskartet (Vedlegg 4B) viser forholdsvis få terrengpartier som er 

bratte nok til å kunne gi jordskred, og ikke er bratte fjellskrenter uten løsmassedekke. Det er imidlertid 

kartlagt noen få antatte skredkanter og skredbaner etter mindre jordskred, f.eks. i en bratt moreneskråning 

nedenfor Nørdre Måno (og tilsvarende på motsatt side av Leirefossen), ovenfor Leren og Fossbråten, 

ovenfor Nerstad, samt stedvis i de bratte, nedskårne løpene der Leireelvi og Måneelve renner. Det er i 

tillegg kartlagt en del tilgjengelig steinmateriale i Månoelve ovenfor en 1200 mm kulvert i Månovegen 
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(Figur 12 og 13 i Vedlegg 4A). Dette materialet vurderes å kunne mobiliseres i en flom- eller 

flomskredhendelse. Selv om flom er mer sannsynlig enn flomskred, mener vi at sannsynligheten for 

flomskred er stor nok til å ha relevans for et 1000 års skredscenario. I Leireelvi er det enda større 

usikkerhet om hvorvidt flomskred, eller bare flom, kan være aktuelt. Basert på tegn på mindre 

utglidninger registrert i de bratte elvesidene ovenfor Leirefossen, som tilsier mulig, rask tilføring av stein 

og løsmasser til en flomstor elv, vurderer vi at flomskred også kan være aktuelt. 

 

Det er derfor utført dynamisk modellering av utløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellresultatene vurderes i de fleste lokalitetene å representere realistiske 1000 års scenarioer. Jordskred 

og flomskred er dimensjonerende for både 1000 års og 5000 års skredfaresoner over store deler av hele 

kartleggingsområdet der faresoner er tegnet.  

Ved Moaåkeren og i et langt belte mellom Leirelvi og Månoelve er det tegnet faresoner for 5000 års skred 

dimensjonert av jordskred, uten at det er utført spesifikk modellering av skredutløp der. Slike bratte, 

skogdekkede moreneskråninger uten tegn på tidligere jordskred bør iht. anbefalingene i NVEs veileder gi 

en 5000 års skredfaresone. Vi har der tegnet 5000 års faresone skjønnsmessig, slik at den inkluderer hele 

det bratte partiet samt noe slakere terreng i foten av det. Dette fordi, uten tegn på tidligere skred, er det 

umulig å definere løsneområder så godt at eventuell modellering ville gitt pålitelige indikasjoner om hvor 

faresonen burde tegnes. Definisjonen av hele det bratte partiet som et potensielt løsneområde ville på den 

andre siden gitt uforholdsmessig store faresoner. I tett bebygde strøk som Leira ville dette skapt utrygghet 

og muligens et overdrevet behov for skredsikring. 

Faresonene vist i vedlegg 4F, er tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 4C og 

modellresultatene vist i vedlegg 4E.  

Der det kun er tegnet 5000 års faresone i bebyggelsen i den midtre delen av kartleggingsområdet (f.eks. 

nedenfor Valdres videregående skole), er 5000 års faresone tegnet skjønnsmessig på bakgrunn av at 

morenemassene står langt brattere enn 27 - 30°, hvilket selv uten tegn på tidligere jordskred kan antas å gi 

en liten sannsynlighet for utglidninger. Dette er iht. indikasjonene i NVEs veileder «Sikkerhet mot skred i 

bratt terreng». 

4.4.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skog dekker store deler av de relevante skråningene i kartleggingsområdet. Mye av fjellsiden er 

imidlertid slakere enn ca. 20°, og der vil ev. tap av skog ha liten effekt på skredfaren i bebyggelsen. 

Enkelte skogkledde terrengpartier har likevel bremsende effekt for ev. steinsprang fra skrentene ovenfor, 

og tap av skog der (f.eks. ovenfor Garlivegen og Moaåkeren i vest) vil derfor kunne gi noe lenger utløp i 

bebyggelsen. Enkelte terrengpartier, spesielt vest for Leireelvi, har en helning som teoretisk kan gjøre 

dem til løsneområder for snøskred, i tillegg til mer sannsynlige løsneområder for jordskred, dersom 

skogen forsvinner. Dette gjelder spesielt ovenfor Leren, Fossbråten og Bjødnesbrøtin. 

Dersom skogen av betydning for faresonene, og spesielt skogen med forebyggende funksjon ift. utløsning 

av skred, vist i vedlegg 4H, hogges eller blir borte av andre årsaker, vil det etter vår vurdering føre til en  

økning i størrelsen av faresonene vist i vedlegg 4F. Faresonene dersom hele fjellsiden forutsettes uten 

skog, er vist i vedlegg 4G. Faresonene dersom all skog blir borte er tegnet skjønnsmessig. Det er altså 

ikke utført spesifikk modellering for et slikt scenario, da løsneområdene ville blitt betydelig mange og 

større enn under dagens forhold.  

For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NGI (2013).   

4.4.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det 

ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det trolig etableres ledegrøfter og ledevoller for å 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/hvordan-utfore-en-skredfareutredning/fase-2-utfore-oppdrag/prosedyre-jordskred/steg-2-vurdering-av-losneomrader-og-losnesannsynlighet/
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/skredfarekartlegging/startsiden/?ref=mainmenu
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lede jord-/flomskredmasser rundt området som ønskes sikret. Der steinsprang er med på å dimensjonere 

faresoner, kan også steinspranggjerder og fangvoller / fanggrøfter være aktuelle. Den spredte bebyggelsen 

og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men vil trolig bli kostbart. Dersom det 

er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, 

i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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4.5 Område 5 – Aurdal 

Det 3,2 km lange kartleggingsområdet omfatter hele Aurdal, fra Mælom og Åvåk i nordvest til Olsrud, 

Nedre Disrud og Sørhei i sørøst. Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 

30. Påvirkningsområdet er på om lag 12 km2 da det blant annet inkluderer nedslagsfeltene til 

Kvitingsbekken og Bøaelve, som renner gjennom den vestlige og midtre delen av kartleggingsområdet, 

henholdsvis. Ytre deler av påvirkningsområdet er utelatt i Figur 30 for å ikke ytterligere forminske 

kartleggingsområdet. 

 

Oversiktsbilder av kartleggingsområdet er vist i Figur 31. Flere oversikts- og detaljbilder tatt fra drone og 

fra bakken under befaringen, er presentert i Vedlegg 5A. 

 

 

 
 

Figur 30: Oversiktskart over kartleggingsområdet Aurdal, med mesteparten av påvirkningsområdet.  
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Figur 31: Oversiktsbilder av den kartleggingsområdet (NV-del øverst; SØ-del nederst).   
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4.5.1 Topografi og grunnforhold 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet i 

2013 og 2017 (se avsnitt 3.2). Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i 

Vedlegg 5B.  

Den nordvestlige delen av kartleggingsområdet, dvs. NV for Bøaelve, er karakterisert av 

sammenhengende fjellskrenter med terrenghelning mellom 45° og vertikalt på 450 – 520 moh., rett 

ovenfor Oslovegen og bebyggelsen (Torshaug m.fl. – Figur 4 og 5 i Vedlegg 5A). Fjellsiden fortsetter 

oppover med en flat eller veldig slak avsats der blant annet Nørdre og Søre Hjelle ligger, og så et nytt 

bratt terrengbelte med nær vertikale skrenter mellom 560 – 680 moh. (Figur 6 og 11 i Vedlegg 5A). 

Videre oppover flater fjellsiden ut betydelig, til helninger i hovedsak mellom 10 - 20° med unntak av 

mindre, lokale brattpartier.  

Den sørøstlige delen av kartleggingsområdet, SØ for Bøaelve, har vesentlig slakere terreng, for det meste 

mellom 10 - 20°. Unntaket er noen lokale bratte skråninger, inkl. ca. 10 m høye skrenter mellom Søre Bø 

og Danebuvegen, og like høye skrenter ovenfor Olav Moavegen helt i sørøst (Figur 12 i Vedlegg 5A). 

Flere og større (opptil 100 m høye) fjellskrenter ligger også ovenfor gårdene Rud og Brattrud, men med 

0,5 km avstand og slakt terreng (10 - 20°) mellom skrentene og gårdene. Disse vises i bakgrunnen i Figur 

7 i Vedlegg 5A. 

 

Påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet (Figur 30) er på ca. 12 km2, om en inkluderer hele 

nedslagsfeltene til de to viktigste vassdragene som renner gjennom kartleggingsområdet, Kvitingsbekken 

og Bøaelve, som renner gjennom den vestlige og midtre delen av kartleggingsområdet, henholdsvis. Disse 

to elvene alene drenerer over halvparten av påvirkningsområdet, inkl. vatnene Kvitingen og Damtjernet. 

Resten av påvirkningsområdet består av flere mindre nedslagsfelt, på 0,5 – 1 km2, til bekker som renner 

ned i den østlige halvparten av kartleggingsområdet og mellom Kvitingsbekken og Bøaelve (Figur 32). 

Nedslagsfeltene er preget av betydelig utbygging, blant annet veier, hyttefelt og alpinanlegg med 

nedfartsløyper og heistraseer.  

 

Fjellsiden i og direkte ovenfor kartleggingsområdet er dekket av tett skog, med unntak av store områder 

med bebyggelse og dyrkamark (Figur 6, 7 og 8 i Vedlegg 5A). Over ca. 800 moh. i påvirkningsområdet er 

det store hogstfelt, myrområder og flere vatn og tjern, hvorav Kvitingen og Damtjernet er størst. Mellom 

700 – 1100 moh. ovenfor Aurdal sentrum og den midtre delen av kartleggingsområdet er det et skianlegg 

og flere relativt store hyttefelt. 

 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1967, 1991, 

2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 og 2019. Sammenligning av flybildene tatt siden 1960-tallet 

viser litt fortetting av skogen rundt de bratte fjellskrentene, og ellers kun effekten av skogdrift, dvs. både 

flatehogst utført i nyere tider og gjengroing av skog i hogstfelt som var ferske i 1967. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 32: Avrenningsanalyse for fjellsiden ovenfor Aurdal. 

Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (Figur 2) og består av middels- til 

grovkornet sandstein, stedvis konglomeratisk, samt slamskifer. 

Ifølge NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000 (Figur 33), er fjellsiden i all hovedsak dekket av 

tykk/sammenhengende og tynn/usammenhengende morene (mørk og lys grønn farge i Figur 33). Under 

fjellskrentene nevnt ovenfor er det kartlagt mer eller mindre sammenhengende steinsprang- og 

steinskredavsetning (mørkere rosa med koder 307 - 311 i Figur 33). Det er stedvis kartlagt fjell i dagen 

(lyserosa med kode 130), og generelt svært få former assosiert med skredaktivitet. Like nordvest for 

kartleggingsområdet, mellom Torsheim og Nørdre Onstad, har NGU kartlagt avsetninger etter et 

fjellskred som er kjent å ha gått i 1350. Like sørøst for kartleggingsområdet, ved Svenskeplassen, er det 

av NGU kartlagt avsetninger etter et jordskred som gikk i 2013. 

 

Vi har også utført omfattende terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 5C. I dette kartleggingsområdet er det veldig liten forskjell mellom NGUs og vår 

tolkning av de mest relevante formene, selv om vi registrerte noen flere små skredkanter etter antatte 

jordskred. Våre terrenganalyser og feltregistreringer stemmer godt overens med NGUs oppfatning av at 

dette kartleggingsområdet, utover steinsprang/steinskred fra de bratteste skrentene, bærer veldig lite tegn 

på skredaktivitet. 
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Figur 33: NGUs detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000. Forklaring av fargene er oppsummert i 

teksten ovenfor og gjengitt i detalj i Vedlegg 5D. 

 

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Ingen av konsulentrapportene vi har hatt tilgang til, ligger innenfor dette kartleggingsområdet. To 

rapporter omfatter jordskredet som i 2013 gikk ned ved Svenskeplassen, like utenfor 

kartleggingsområdet, i sørøst. 

Skred AS har selv tidligere utarbeidet flere flomfarevurderinger i påvirkningsområdet og en 

skredfarevurdering innenfor selve kartleggingsområdet (Skred AS, 2019), i tillegg til flere rapporter 

utenfor området. Mens dette kartleggingsarbeidet pågikk, i 2020, utførte Skred AS også en vurdering av 

muligens ustabile steinblokker i en bratt skråning rett nordvest for kartleggingsområdet, ovenfor Nytun. 

Dette ble gjort på oppdrag fra NVE. De fleste rapportene nevnt ovenfor gir ikke relevant informasjon for 

denne skredfarekartleggingen, er derfor ikke referert til og omtalt videre. Rapporten som Skred AS i 2019 

utarbeidet for en tomt nedenfor Olav Moevegen og Oslovegen (Skred AS, 2019), gir derimot 

opplysninger om et jord-/flomskred som skal ha gått ned i Ronsdalsbekken, omtalt i avsnitt 4.5.3.  
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Relativt store deler av kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og 

flomskred. Mindre deler av området berøres også av aktsomhetssoner for steinsprang, ifølge de ulike 

aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2020). Området er ikke kartlagt i NGIs aktsomhetskart for 

snø- og steinskred. 

4.5.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2020) viser en skredhendelse innenfor kartleggingsområdet og noen flere like utenfor 

det. Opplysningene gitt i NVE Atlas er gjengitt nedenfor, i kursiv. Vi har i tillegg mottatt opplysninger 

om noen hendelser som ikke var registrert i NVE Atlas. Alle hendelsene er vist i registreringskartet 

(Vedlegg 5C) og kort beskrevet nedenfor: 

 

Skredhendelser innenfor kartleggingsområdet: 

 

- E16 ved Aurdal, 22.05.2013. «Mange jordskred og flomskred i området. Ukjent eksakt hvor. 

Rapportert i SVV trafikkmeldinger 22.05.2013 kl. 21:52.». Denne hendelsen er registrert få meter 

fra punktet der Ronsdalsbekken går under Oslovegen.  

- En informant kunne fortelle om et jord- eller flomskred som løsnet ca. 100 m nedafor garden 

Brattrud mens bestefaren hans levde. Skredet gikk langs Ronsdalsbekken, og utløpslengden 

er uvisst. 

- En informant kunne fortelle om et antatt sørpeskred som i 1930 skal ha gått ned mot Aurdal 

kirkegård. Dette er den eneste sørpeskredhendelsen vi fikk informasjon om, under dette 

kartleggingsarbeidet i Nord-Aurdal kommune. Hvor dette skredet skal ha løsnet og hvor mye 

materiale kom ned mot kirkegården er ukjent. 

- Samme informant fortalte om et mulig sørpeskred som på ukjent tidspunkt skal ha gått ned 

ved Sagbråten. Lokaliteten ligger ca. 100 m nedenfor Aurdal kirke. Det kan derfor ikke 

utelukkes at dette kan være samme hendelse nevnt i punktet ovenfor, men de kan også være 

to forskjellige hendelser. 

- En informant fortalte om et steinsprang som en gang skal ha stoppet ca. 10 cm fra 

bakveggen av et hus like ved Torshaug (mellom Oslovegen 1004 og 1006). 

- En informant fortalte om undergraving av den nå nedlagte jernbanen (nå Sålsåbøvegen) ifb. 

kulverten som bekken som kommer ned fra Hjelle, gikk gjennom.  

- En informant fortalte om at jordskred under Storofsen i 1780 skal ha gått ved Bø. Slik vi 

forstår det skal skredet ha gått ned i Bøaelve. 

 

Skredhendelser like utenfor kartleggingsområdet: 

 

- Onstad. 31.07.1350. Etter et sagn begravde et fjellskred en gård som lå ved Gamle Kongeveien. 

Fortalt av beboer på Nørdre Onstad. 

- Kolsrudjordet. 01.06.1966. «Utglidning eller jordskred på jordet synlig på flybilde fra 1967. 

Trolig skjedd mellom 1965 og 1967 - ville trolig ikke vært like synlig om det var mer enn et par 

år gammelt. Løsneområdet er akkurat i der det begynner å bli bratt nederst på jordet, jf. skred 

like nordafor på samme jorde i 2013». 

- «Nord-Aurdal. Aurdal. Kølsrud. Jordskred nær Aurdal sentrum råka fleire bustadhus i eit 

bustadfelt kl. 19.30. 22. mai 2013. I eit hus rømde dei ut gjennom vindu, då trestokkar kom 

fykande gjennom veggen og gjennom ein del av huset. Delar av bustadhuset forsvann i skredet. 

Alle i huset og folk i mange bustader omkring vart evakuerte, i alt 43 menneske. Raset starta i 

bratta nedst i jordet i Kølsrud i grendelaget ”Søre Høgda”. Fire bustader og 2 garasjer vart 

råka av raset som var 15 meter breitt og gjekk over en lang strekning i eit bratt område. To 
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bustadhus totaltskadde, to med avgrensa skadar. Raset kom der det går ein bekk, tok med seg 

store delar av skogen, gjekk heilt ned til E16, som som vart stengd. Det var stor flaum i heile 

landsdelen, om lag 50 mm nedbør siste døgnet. Også lenger nede i Aurdal gjekk det skred over 

veg, også på Gottenborg. Litt lenger nord på same jordet gjekk eit jordras i oktober 1963.» Den 

bratte skråningen der skredet gikk er kan sammenlignes med brattskråningen over Ola 

Moevegen, men er betraktelig høyere og har ikke en åkerreine i overkant.  

4.5.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2020). Under befaringen ble en gammel, 1 m 

høy fangvoll registrert ovenfor Oslovegen 956. Dette var trolig tenkt å håndtere vann og mindre rullende 

steiner fra skrenten ovenfor. 

4.5.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er snøskred vurdert å ha en årlig sannsynlighet for utløsning, under dagens 

forhold, som er mindre enn det som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17. Når det gjelder 

sørpeskred, som det kun finnes en historisk hendelse for, er sannsynligheten for utløsning under dagens 

forhold kun vurdert relevant for et 5000 års skredscenario. Den svært store usikkerheten rundt mulig 

løsneområde for et slik skred (spesielt under dagens vegetasjons- og utbyggingsforhold), gjorde imidlertid 

at vi valgte å tegne en skjønnsmessig faresone, uten å kunne underbygge dette med modellering. 

Modellering er derfor utført for jordskred, flomskred og steinsprang. Et utvalg av beregningsresultater er 

vist i vedlegg 5E. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred og flomskred. Benyttet parametersett er 

beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.5.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

34, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 5F.  

 

Dimensjonerende skredtype i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, stedvis 

steinsprang fra de bratteste fjellskrentene. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Stedvis i vest er det også faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/100. Det er 8 boliger innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for 

den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor. 
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Figur 34: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 5 – Aurdal.  

4.5.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er bratte og sammenhengende skrenter som utgjør kildeområder for steinsprang, ovenfor og nordvest 

for Torshaug (Figur 4 og 5 i Vedlegg 5A), ovenfor Nørdre og Søre Hjelle (Figur 6 og 11 i Vedlegg 5A), 

ovenfor nedre del av Olav Moevegen (Figur 12 i Vedlegg 5A), samt ovenfor gårdene ved Rud, Brattrud 

og Olsrud. Det er registrert mer eller mindre sammenhengende steinsprang- og steinskredavsetninger rett 

bak bebyggelsen NV i kartleggingsområdet, stedvis helt ned til Oslovegen og mellom Nytun og Mælom 

også nedenfor Oslovegen. Den gamle ca. 1m høye fangvollen registrert ovenfor Oslovegen 956, tyder på 

at tidligere grunneiere har vært klare over en viss fare for utfall der. 

Det er også noe historikk for steinsprang i denne delen av kartleggingsområdet: et hus rett sørøst for 

Torshaug ble f.eks. nesten truffet av en stein, og flere tydelige steinsprangblokker på opptil 5 – 10 m3 ble 

registrert mange steder rett bak hus. 

Utfall fra alle skrentene nevnt ovenfor, bortsett fra de ovenfor Rud, Brattrud og Olsrud som ligger langt 

unna bebyggelsen, vurderes å kunne komme inn i kartleggingsområdet. Dette bekreftes av resultater av 

modellering utført med Rockyfor3D og med den empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 5E).  

Basert på terrengforholdene og befaringsregistreringer er vår vurdering at den årlige sannsynligheten for 

at steinsprang kommer inn i den nordvestlige delen av det kartlagte området er større enn 1/1000, og 

stedvis også større enn 1/100. I den vestlige delen av kartleggingsområdet vurderes steinsprang å være 

dimensjonerende for faresonene, stedvis sammen med jord-/flomskred.  

Der faresonen for 1000 års skred er dimensjonert av steinsprang (ovenfor Hjellevegen og vest for 

Torshaug), er faresonen generelt tegnet litt kortere enn det beregnede utløpet for 1 m3 blokker (Vedlegg 

5E2), mens 5000 års faresone er tegnet med utgangspunkt i modellert utløp av 10 m3 blokker (Vedlegg 

5E2b). Begge er tegnet kortere enn de respektive modellerte utløpene fordi modelleringsresultater er 

vurdert å være konservative i lys av kartlagte steinsprang-/steinskredavsetninger. 
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4.5.6.2 Snøskred 

Den aktuelle fjellsiden, der den er brattere enn 27° og ikke tilnærmet vertikalt, er dekket av skog som 

vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i 

henhold til anbefalinger fra FoU gjort i Alpene og til dels i Norge (NGI, 2013 og NVE, 2015). 

Snøskred vurderes derfor ikke som en aktuell skredtype under dagens vegetasjonsforhold. 

4.5.6.3 Sørpeskred 

Med unntak av et sørpeskred som i 1930 skal ha gått ned mot Aurdal kirkegard, og muliges fortsatt videre 

nedover mot Sagbråten, er sørpeskred ikke kjent i Nord-Aurdal området. Som nevnt i avsnitt 4.1.6.3 

mener vi at dette skyldes kombinasjonen av skog nesten opptil fjelltoppene og et ganske tørt klima, 

spesielt vinterstid. 

Hele påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet ligger under den klimatiske skoggrensen. Øvre 

deler av påvirkningsområdet, i nedslagsfeltet til både Kvitingsbekken og Bøaelve, består av hogstfelt. Det 

er også et vatn (Kvitingen), flere store og små tjern og mange myrområder i skogen innenfor 

påvirkningsområdet. Slake myrområder er i teorien mulige løsneområder for sørpeskred. Vi mener 

imidlertid at når det gjelder sannsynligheten for at sørpeskred faktisk utløses må andre forhold også 

vektlegges. De aktuelle tjern og myrområder ligger ikke i høyfjellsområder, men under den klimatiske 

skoggrensa, og mer eller mindre omringet av skog. Skogen kraftig reduserer vindtransporten av snø, i et 

område som i seg selv er veldig snøfattig, ifølge klimaanalysene i avsnitt 2.3.1). Videre er det meste av 

påvirkningsområdet i dag berørt av omfattende hytteutbygging, samt et skianlegg. Som våre 

avrenningsanalyser (Figur 32) viser er vannavrenningen i området kraftig styrt av utførte terrenginngrep 

og veigrøfter. Effekten av kulverter fanges ikke opp av analyser gjort på bakgrunn av terrengmodeller, 

men påvirker også utvilsomt overflatevannavrenningen i skråningene. 

Forutsatt at det i 1930 gikk et sørpeskred ned mot Aurdal kirkegård, må det ha gått ned langs 

Rudsbekken. I områdene der dette sørpeskred kan ha løsnet, antakelig rundt Brøtalie, er det i dag tett skog 

og deler av et alpinanlegg. Lenger oppe i fjellsiden er det store hyttefelt. Det er umulig å kvantifisere den 

årlige sannsynligheten for et nytt sørpeskred under dagens forhold, men i lys av alle forholdene nevnt 

ovenfor mener vi at den kun er relevant for et 5000 års scenario. Det forventbare utløpet av et sørpeskred 

i fjellsiden, dersom det ble forsøkt modellert, ville være svært avhengig av hvor man har tegnet 

løsneområdet. Konsekvensen, gitt usikkerheten rundt løsneområdet, ville være en svært stor faresone for 

5000 års skred, dimensjonert av sørpeskred, i Aurdal sentrum. Vi har derfor valgt å tegne en 5000 års 

faresone, ved hjelp av skjønn og vannavrenningsanalyser, begrenset til området mest sannsynlig berørt av 

et ev. nytt sørpeskred.  

Utover det aktuelle området vurderes ikke sørpeskred å ha betydning for faresonene i dette området. 

4.5.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°. I 

dette kartleggingsområdet viser terrenganalysene mye mindre tegn på jordskred enn i andre kartlagte 

områder i Nord-Aurdal kommune. Helningskartet (Vedlegg 5B) viser forholdsvis få terrengpartier som er 

bratte nok til å kunne gi jordskred, men som hverken består av bratte fjellskrenter uten løsmassedekke 

eller steinsprangavsetninger. Det er imidlertid kartlagt noen få antatte skredkanter og skredbaner etter 

mindre jordskred, f.eks. i og på begge sider av Bøelves løp, samt både ovenfor og nedenfor Brattrud 

(Figur 9 i vedlegg 5A), dvs. i Ronsdalsbekken. Der er det også registrert en jord-/flomskredhendelse, og 

en kartlagt skredvifte lenger nede langs bekkeløpet tyder på at den hendelsen ikke har vært den eneste å 

gå ned dit. Ved fjellskrentene ovenfor nedre Olav Moevegen har vi registrert finkornet 

forvitringsmateriale som ifb. utsig av grunnvann ser ut å ligge til rette for mindre jordutglidninger. 

Videre er det kartlagt en del tilgjengelig steinmateriale i både Bøaelve og bekken som renner ned 100 m 

lenger øst. Vi mener derfor at flomskred der kan være aktuelt.  
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Det er derfor utført dynamisk modellering av utløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellresultatene vurderes i de fleste lokalitetene å representere realistiske 1000 års scenarioer. Jordskred 

og flomskred er dimensjonerende for både 1000 års og 5000 års skredfaresoner langs Bøaelve og bekken 

rett øst for den, ned mot Søre Bø og Vinjar, samt ovenfor og nedenfor Brattrud, ned mot Olav Moevegen. 

Ovenfor Oslovegen mellom Såldsåbø og Nørdre Bø, ved Danebuvegen – Pilelykkja, nedenfor 

Fantrudvegen m.fl., er det tegnet faresoner for 5000 års skred dimensjonert av jordskred, uten at det er 

utført spesifikk modellering av skredutløp der. Slike bratte, skogdekkede moreneskråninger uten tegn på 

tidligere jordskred skal iht. anbefalingene i NVEs veileder gi en 5000 års skredfaresone. Vi har der tegnet 

5000 års faresone skjønnsmessig, slik at den inkluderer hele det bratte partiet samt noe slakere terreng i 

foten av det. Dette fordi, uten tegn på tidligere skred, er det umulig å definere løsneområder så godt at 

eventuell modellering ville gitt pålitelige indikasjoner om hvor faresonen burde tegnes. Definisjonen av 

hele det bratte partiet som et potensielt løsneområde ville på den andre siden gitt uforholdsmessig store 

faresoner. I relativt tett bebygde strøk som Aurdal ville dette skapt utrygghet og muligens et overdrevet 

behov for skredsikring. 

Faresonene vist i vedlegg 5F, er ellers tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 5C og 

modellresultatene vist i vedlegg 5E.  

4.5.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skog dekker praktisk talt alle bratte skråningene utover fjellskrentene i kartleggingsområdet. Mye av 

fjellsiden er for øvrig slakere enn ca. 20°, og der vil ev. tap av skog ha liten effekt på skredfaren i 

bebyggelsen. Enkelte skogkledde terrengpartier har likevel bremsende effekt for ev. steinsprang fra 

skrentene, og tap av skog der (f.eks. i Torshaug-området og ovenfor Nørdre og Søre Hjelle, samt Olav 

Moesvegen) vil derfor kunne gi noe lenger utløp i bebyggelsen. 

Enkelte terrengpartier, spesielt ovenfor Rud, Brattrud og Olsrud, har en helning som teoretisk kan gjøre 

dem til løsneområder for snøskred, i tillegg til mer sannsynlige løsneområder for jordskred, dersom 

skogen forsvinner.   

Dersom «skog av betydning for faresonene» vist i vedlegg 5H, hogges eller blir borte av andre årsaker, 

forventes det i mesteparten av kartleggingsområdet bare å føre til en liten økning i størrelsen av 

faresonene vist i vedlegg 5F. Faresonene dersom hele fjellsiden forutsettes uten skog, er vist i vedlegg 

5G. I den vestlige delen av området, der hogst også kan føre til nye løsneområder for snøskred, ventes 

økningen i faresonene å være noe større. Faresonene dersom all skog blir borte er tegnet skjønnsmessig. 

Det er altså ikke utført spesifikk modellering for et slikt scenario, da løsneområdene ville blitt betydelig 

mange og større enn under dagens forhold.  

For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NGI (2013).   

4.5.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Der jord- og spesielt flomskred dimensjonerer faresonene, kan disse antakelig reduseres ved å bygge 

flomskredgjerder i de utsatte bekkeløpene eller mindre sedimentasjonsbasseng.   

Der steinsprang dimensjonerer faresoner kan steinspranggjerder og fangvoller / fanggrøfter være aktuelle. 

Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men alle de 

nevnte tiltakene vil trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det 

utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  

 

 

 

 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/hvordan-utfore-en-skredfareutredning/fase-2-utfore-oppdrag/prosedyre-jordskred/steg-2-vurdering-av-losneomrader-og-losnesannsynlighet/
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4.6 Område 6 – Steinberg - Gottenborg 

Det 1,5 km lange kartleggingsområdet inkluderer spredt bebyggelse fra Steinberg i nordvest til 

Gottenborg i sørøst. Et oversiktskart over området, inkl. påvirkningsområdet, er vist i Figur 35. 

Påvirkningsområdet er på om lag 2 km2, inkludert nedslagsfeltene til bekkene som renner gjennom 

kartleggingsområdet.  

 

Oversiktsbilder av kartleggingsområdet er vist i Figur 36. Flere oversikts- og detaljbilder tatt fra drone og 

fra bakken under befaringen, er presentert i Vedlegg 6A. 

 

 

 
 

Figur 35: Oversiktskart over kartleggingsområdet Steinberg - Gottenborg, med påvirkningsområdet.  
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Figur 36: Oversiktsbilder av den kartleggingsområdet (NV-del øverst; SØ-del nederst).   
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Nedre Kristianslund 

Kristianslund 

Nedre Kristianslund 

Solhaug 
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4.6.1 Topografi og grunnforhold 

Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet i 

2013 og 2017 (se avsnitt 3.2). Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i 

Vedlegg 6B.  

Kartleggingsområdet ligger på ca. 460 – 500 moh. langs foten av Kolsrudåsen (980 moh.). Denne 

fjelltoppen ligger ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet, mens en ikke navngitt, 861 m høy 

fortopp ligger ovenfor den sørlige delen av området. Fjellsiden er generelt kupert og sørvestvendt. 

Praktisk talt rett ovenfor bebyggelsen stiger terrenget bratt i en mer eller mindre sammenhengende 

fjellskrent mellom 500 moh. og 600 – 650 moh. Videre oppover i fjellsiden er det en rekke slakere 

avsatser der terrenghelningen er på 10 - 20°, vekslende med bratte partier med helning over 27° som også 

inkluderer lokale, nær vertikale fjellskrenter. På ca. 880 – 930 moh. er det noen få små, flate myrområder. 

Forholdene er relativt like ovenfor hele kartleggingsområdet. 

 

Påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet (Figur 35) er på ca. 2 km2 og inkluderer 

nedslagsfeltene til bekkene som renner gjennom kartleggingsområdet. Den største av disse renner 

gjennom Djupedalen og kommer ned ved Kristianslund, i midten av kartleggingsområdet. 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet og i nesten hele påvirkningsområdet er dekket av tett skog, med 

unntak av et større hogstfelt mellom 700 – 850 moh. ovenfor den sørligste delen av kartleggingsområdet. 

Flyfoto over dette kartleggingsområdet er tilgjengelige på www.norgeibilder.no fra årene 1967, 1991, 

2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 og 2019. Sammenligning av flybildene tatt siden 1960-tallet 

viser neglisjerbare forskjeller for det som gjelder vegetasjonen, og ingen åpenbart tegn på nylige skred. 

 

 
 

Figur 37: Avrenningsanalyse for fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet Steinberg - Gottenborg. 

http://www.norgeibilder.no/
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Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 (Figur 2) og består av middels- til 

grovkornet sandstein, stedvis konglomeratisk, samt slamskifer. 

NGU har ikke utarbeidet detaljerte kvartærgeologiske kart 1:10.000 for dette området. Løsmassekartene i 

målestokk 1:50.000 visertykk/sammenhengende morene i foten av fjellsiden, og tynn/usammenhengende 

morene videre oppover til fjelltoppene. 

 

Vi har utført omfattende terrenganalyser på bakgrunn av skyggekart, fly- og dronebilder, samt 

befaringsobservasjoner. Registreringskartet med elementene av betydning for skredfarekartleggingen er 

presentert i vedlegg 6C. Vi har registrert sammenhengende steinsprangavsetninger (steinur) i foten av 

skrentene i den nordlige halvparten av området, samt en del blokker som har forsert foten av ura. Det er 

også registrert en skredvifte ovenfor Oslovegen 1360 og Steinberg, samt noen skredvifter ovenfor 

Kristianslund og Solhaug. Vi har videre registrert flere skredkanter etter tidligere jordskred, for det meste 

lokalisert i konkave partier med løsmasse i ellers bratte fjellskrenter. Det er derfor usikkerhet rundt 

tolkningen av disse skredkantene, dvs. om alle disse faktisk representerer jordskred eller «bruddkanter» 

etter skred i fast fjell, muligens lokalisert der strukturelle forhold gir svakhetssoner i bergmassen. 

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området 

Den allerede nevnte akuttvurderingen utført av NGI etter hendelsene i mai 2013 (NGI, 2013), nevner en 

lokalitet i dette kartleggingsområdet. Ved Oslovegen 1490 gikk det i den anledning et lite jordskred, som 

ble vurdert å ha gått ifb. teleløsning. Skredet hadde kort utløp og nådde ikke veien. I den forbindelsen 

befarte NGI hele veistrekningen fra Gottenborg til Aurdal, uten å finne tegn på ferske skred. 

 

Skred AS har selv tidligere utarbeidet to skredfarevurderinger for garasjer i to forskjellige eiendommer 

ved Steinberg, begge innenfor kartleggingsområdet (Skred AS, 2018; Skred AS, 2020). I begge 

rapportene er vurderingene kun utført ift. kravet for sikkerhetsklasse S1 i TEK17. 

 

Hele kartleggingsområdet ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, og store deler av det berøres 

også av aktsomhetssoner for steinsprang og for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene 

publisert av NVE (NVE, 2020). Området er ikke dekket av NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred. 

4.6.3 Skredhistorikk 

NVE Atlas (NVE, 2020) viser to skredhendelser innenfor kartleggingsområdet og en like utenfor det. 

Opplysningene gitt i NVE Atlas er gjengitt nedenfor, i kursiv. Alle hendelsene er vist i registreringskartet 

(Vedlegg 6C) og kort beskrevet nedenfor. Utover disse har vi ikke mottatt opplysninger om flere skred. 

 

Skredhendelser innenfor kartleggingsområdet: 

- Gottenborgsletta, 13.05.2017. «Stein løsnet fra løsmasser i bratt skråning ca. 30-40 m ovenfor 

(NØ for) huset. Steinen traff huset midt på langvegen, men forårsaket kun mindre skade». Huset 

berørt av denne hendelsen er Oslovegen 1490. 

- Nord-Aurdal. Gottenborg. 23.05.2013. «Jordskred kom om morgonen 23. mai 2103 nokså nær 

Aurdal sentrum, på austida av E 16. Dette var nokså nær skredet kvelden før lenger nord på 

Solvang. Skredet kom på eigedom 98/99 Gottenborg, i ei bratt bakskjering og var om lag 10 

meter breitt, tok nokre tre og ein gammal bil og kraftleidning. Dette gjekk nokså nær bustadhus, 

men dette vart ikkje trua. Det var stor flaum i heile landsdelen, om lag 50 mm nedbør siste 

døgnet». Dette er hendelsen som neves i NGIs rapport fra 2013. 

 

Skredhendelse like utenfor kartleggingsområdet: 

- Nord-Aurdal. Jensestogo. 23.04.2020. «Stein på EV. 16 løsnet fra fjell/dalside». 
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4.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak 

Ingen skredsikringstiltak er registrert i NVE Atlas (NVE, 2020). På befaring er det ved Oslovegen 1360 

registrert en liten, ca. 1 m høy ledevoll på vestsiden av bekken som renner ned gjennom eiendommen 

(Figur 12 i Vedlegg 6A). Grunneieren fortalte at denne ble bygd i 2010 etter at tidligere flommer i bekken 

hadde avsatt noe løsmasse på hagen. 

4.6.5 Modeller og oppsett 

I dette kartleggingsområdet er snøskred og sørpeskred vurdert å ha en årlig sannsynlighet for utløsning, 

under dagens forhold, som er mindre enn det som er relevant for gjentaksintervallene i TEK17.  

Modellering er derfor utført for jordskred, flomskred og steinsprang. Et utvalg av beregningsresultater er 

vist i vedlegg 6E. 

RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av jordskred og flomskred. Benyttet parametersett er 

beskrevet i avsnitt 3.6.3.  

For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn 

45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1. 

4.6.6 Skredfarevurdering 

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur 

38, samt mer detaljert inkl. symboler for dimensjonerende skred i vedlegg 6F.  

 

Dimensjonerende skredtype i mesteparten kartleggingsområdet er jordskred og flomskred, stedvis 

steinsprang fra de bratteste fjellskrentene. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 

1/5000 og 1/1000, og veldig lokalt også større enn 1/100, inn i det vurderte området. Det er 4 boliger 

innenfor faresonen for 1000 års skred. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er 

oppsummert i avsnittene nedenfor. 
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Figur 38: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 6 – Steinberg - Gottenborg.  

 

4.6.6.1 Steinsprang og steinskred 

Det er bratte og sammenhengende skrenter som utgjør kildeområder for steinsprang, ovenfor Steinberg og 

den nordvestlige delen av kartleggingsområdet (Figur 1 i Vedlegg 6A), men også ovenfor Oslovegen 

1490 sørøst i området. Det er spesielt de nedre skrentene, opptil 560 moh., som er relevante for 

skredfarevurderingen, ettersom disse er mer sammenhengende og ligger direkte ovenfor bebyggelsen 

(Figur 3 og 4 i Vedlegg 6A). Det er flere andre kildeområder for steinsprang lenger oppe i fjellsiden, men 

disse er mindre skrenter adskilt av slakere, skogkledd terreng, og representerer derfor liten fare i forhold 

til de større skrentene nederst i fjellsiden. Ved de sistnevnte skrentene kan man se flere delvis avløste 

partier, stort sett hele vei langs kartleggingsområdet. Det er også mer eller mindre sammenhengende 

steinur (Vedlegg 6C) og flere blokker registrert utenfor foten av ura, veldig nært hus. I hele denne delen 

av kartleggingsområdet må utfall av blokker forventes å nå foten av fjellsiden med relativt jevnt 

mellomrom.  

I den midtre delen av kartleggingsområdet, over Kristianslund, er fjellskrentene noe mer tilbaketrukne i 

fjellsiden, med mer skog mellom dem og bebyggelsen enn det som er tilfellet mot Steinberg (til høyre i 

Figur 5 i Vedlegg 6A). Utfall fra skrentene kan oppstå her også, men vurderes å ha mye lavere årlig 

sannsynlighet for å nå ned til bebyggelsen. Dette underbygges også av mangelen på 

steinsprangavsetninger nederst i denne delen av fjellsiden. 

Videre mot sørøst, ovenfor Brett og Gottenborg, er det flere skrenter spredt i skogen, hvorav noen ligger 

like ovenfor bebyggelsen og andre (de største) lenger oppe i fjellsiden, med slakere terrengpartier dem 

imellom (Figur 9 og 10 i Vedlegg 6A). Bebyggelsen i denne delen av kartleggingsområdet ligger 

imidlertid nedenfor Oslovegen, og det vurderes som veldig lite sannsynlig at utfall fra skrentene kan 

treffe eksisterende bygg her. 
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Vurderingene om sannsynligheten for at steinblokker når bebyggelsen bekreftes av resultater av 

modellering utført med Rockyfor3D og med den empiriske alfa-beta metoden (Vedlegg 6E).  

Basert på terrengforholdene og befaringsregistreringer er vår vurdering at den årlige sannsynligheten for 

at steinsprang kommer inn i den nordvestlige delen av det kartlagte området er større enn 1/1000, og 

stedvis (stort sett i steinur innenfor det kartlagte området) også større enn 1/100. I den nordvestlige delen 

av området vil utløpet av 1000 års steinsprang kunne berøre bebyggelsen. 

I den midtre delen av kartleggingsområdet vurderes den årlige sannsynligheten for steinsprang som lavere 

enn 1/1000, men noe høyere enn 1/5000. 

I den sørøstlige delen av kartleggingsområdet vurderes steinsprang også å kunne komme ned med årlig 

sannsynlighet større enn 1/1000, og dette vurderes å kunne berøre eksisterende hus ovenfor Oslovegen. 

Steinsprang og steinskred er dimensjonerende for faresonene i den nordvestlige og sørøstlige delen av 

kartleggingsområdet (med unntak av lokale små strekninger der jord-/flomskred er dimensjonerende), 

men ikke i den midtre. Faresonen for 100 års skred, er tegnet med utgangspunkt i foten av den kartlagte, 

aktive steinura, iht. NVEs veileder. Faresonen for 1000 års skred er generelt tegnet med utgangspunkt i 

det beregnede utløpet for 1 m3 blokker (Vedlegg 6E2), mens 5000 års faresone er tegnet med 

utgangspunkt i modellert utløp av 10 m3 blokker (Vedlegg 6E2b).   

4.6.6.2 Snøskred 

Den aktuelle fjellsiden, der den er brattere enn 27° og ikke tilnærmet vertikalt, er dekket av skog som 

vurderes å stå tilstrekkelig tett til å kunne forebygge snøskredutløsning. Denne vurderingen er gjort i 

henhold til anbefalinger fra FoU gjort i Alpene og til dels i Norge (NGI, 2013 og NVE, 2015). 

Snøskred vurderes derfor ikke som en aktuell skredtype under dagens vegetasjonsforhold. 

4.6.6.3 Sørpeskred 

Praktisk talt hele påvirkningsområdet for dette kartleggingsområdet er dekket av tett skog, med kun 

mindre myrområder i skogen og ingen større, konkave eller flate områder der store mektigheter snø kan 

akkumuleres og bli vannmettet uten at vannet finner en naturlig avrenning nedover i fjellsiden. I tillegg, 

som diskutert i flere avsnitt ovenfor, er området ganske snøfattig, og det er kun historikk for en 

sørpeskredhendelse (under andre vegetasjonsforhold enn de nåværende) i kommunen.  

Derfor vurderes ikke sørpeskred å ha betydning for faresonene i dette området. 

4.6.6.4 Jord- og flomskred 

Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 30°.  

I dette kartleggingsområdet er det registrert flere skredkanter (Vedlegg 6C), antakelig etter tidligere 

jordskred, for det meste lokalisert i konkave partier med løsmasse i ellers bratte fjellskrenter. Det er noe 

usikkerhet rundt tolkningen av disse skredkantene, dvs. om alle disse faktisk representerer jordskred eller 

kan være «bruddkanter» etter skred i fast fjell, muligens lokalisert der strukturelle forhold gir 

svakhetssoner i bergmassen. Det er imidlertid liten tvil om at de er skredrelaterte former. 

Det er kartlagt en skredvifte ovenfor Oslovegen 1360 og Steinberg (Vedlegg 6C). Der har vi fått 

opplysninger om at bekken for ca. 30 år siden skal ha ført ned materialer i minst en hage. Grunneieren 

følte i 2010 behovet for å utbedre et rør som bekken går inn i, samt bygge en 1m høy ledevoll mellom 

bekken og huset (Oslovegen 1360 – Figur 12 i Vedlegg 6A). Dette tiltaket vurderes ikke å ha noe 

vesentlig effekt mot eventuelle skred med 1000 og 5000 års gjentaksintervall. I begge bekker som 

kommer ned ovenfor Steinberg, vurderes flomskred å kunne oppstå, både ifb. flom som kan mobilisere 

løse materialer i bekkeløp og ifb. mindre jordskred i det bratte nedslagsfeltet til bekkene. 

Vi har også kartlagt skredkanter og noen skredvifter ovenfor Kristianslund og Solhaug (Vedlegg 6C).   

 

https://www.nve.no/skredfarekartlegging/hvordan-utfore-en-skredfareutredning/fase-2-utfore-oppdrag/prosedyre-steinsprang/steg-4-avgjore-om-sikkerhetskravene-i-tek17-er-oppfylt/
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Det er derfor utført dynamisk modellering av utløpet for jord- og flomskred som beskrevet i avsnitt 3.6.3. 

Modellresultatene vurderes i de fleste lokalitetene å representere realistiske 1000 års scenarioer. Jordskred 

og flomskred er dimensjonerende for både 1000 års og 5000 års skredfaresoner langs bekkene ved 

Steinberg og i den midtre delen av kartleggingsområdet (Kristianslund – Solhaug). 

Faresonene vist i vedlegg 6F, er tegnet med bakgrunn i registreringene presentert i vedlegg 6C og 

modellresultatene vist i vedlegg 6E.  

4.6.6.5 Forutsetninger for faresonene 

Skog dekker praktisk talt alle bratte skråningene utover fjellskrentene i kartleggingsområdet. Skog der 

terrenget er 25 - 50° bratt forhindre utløsning av snøskred og i stor grad reduserer sannsynligheten for 

jordskred. Skog mellom de mange skrentene i den midtre delen av fjellsiden vurderes i det minste i noen 

grad å bremse opp steinsprang fra de mang lokale skrenter midt og oppe i fjellsiden, og dermed reduserer 

sannsynligheten for at blokker derfra kommer over kanten av de nedre, vertikale skrenter rett ovenfor 

bebyggelsen.  

Dersom «skog av betydning for faresonene» vist i vedlegg 6H, hogges eller blir borte av andre årsaker, vil 

det etter vår vurdering føre til en liten økning i størrelsen av faresonene vist i vedlegg 6F. Faresonene 

dersom hele fjellsiden forutsettes uten skog, er vist i vedlegg 6G. Faresonene dersom all skog blir borte er 

tegnet skjønnsmessig. Det er altså ikke utført spesifikk modellering for et slikt scenario, da 

løsneområdene ville blitt betydelig mange og større enn under dagens forhold.  

Der faresonene er dimensjonert av jordskred og flomskred, antas tap av skog å medføre en liten økning i 

størrelsen av faresonen for 1000 års skred (noe større sannsynlighet for skred av en gitt størrelse, samt 

mulig medriving av noe mer løsmassedekke enn det som er tilfelle med tett skog). Faresonen for 5000 års 

skred dimensjonert av steinsprang antas ikke å endres i vesentlig grad, da større steinsprang / steinskred 

trolig ikke vil bremses opp av skog uansett. Økningen vist i utbredelsen av 5000 års skredfaresone 

skyldes nye løsneområder for snøskred, som antas å kunne bli dimensjonerende der andre skredtyper 

under dagens vegetasjonsforhold dimensjonerer faresonene. 

For nærmere informasjon og anbefalinger når det gjelder hogstfelt som tar hensyn til skredfare, henvises 

det til NGI (2013).   

4.6.6.6 Mulighet for å redusere faresonene 

Der jord- og spesielt flomskred dimensjonerer faresonene, kan disse antakelig reduseres ved å bygge 

flomskredgjerder i de utsatte bekkeløpene eller mindre sedimentasjonsbasseng og/eller ledevoller i den 

nedre delen av fjellsiden.   

Der steinsprang dimensjonerer faresoner kan steinspranggjerder og fangvoller / fanggrøfter være aktuelle. 

Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men alle de 

nevnte tiltakene vil trolig bli kostbart. Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det 

utføres en mer detaljert vurdering av mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.  
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http://www.atlas.nve.no/
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VEDLEGG 0 – Kommentarer til Infopunktene i registreringskartene 
 

Infopunkt Kommentar 

1 "Teleløsningsskred i 2013" ifølge Erik Hestnes 

2 Jord-/flomskred over bane og mot en garasje i 1950 - 1955, ifølge Erik Hestnes 

5 Sørpeskred på kirkegården i 1930-tallet, ifølge Erik Hestnes 

3 
Et skred gikk ned hit etter 1930-tallet og skal være synlig i flybilder fra 1950-60 ifølge 
E. Hestnes 

4 Et skred skal ha gått ned omtr. her i 1950-tallet ifølge E. Hestnes - løsnet på jord? 

6 
Et sørpeskred skal ha gått så langt ned inn i en vegg, ifølge E. Hestnes. Usikkert 
tidspunkt. 

7 Skred her ifb. Storofsen i 1789 

8 Undergraving / tett kulvert - jernbanen hang i lufta i 1950 - 1955, ifølge E. Hestnes 

9 Steinsprang 10 cm fra husvegg, ifølge E. Hestnes 

10 Et fjellskred begravde en gård omtr. her i 1300-tallet 

11 Skredhendelse i 2013 ifølge E. Hestnes 

12 Steinsprang på E16, usikkert tidspunkt, ifølge E. Hestnes 

13 Masser / skred i vegg på ny vegstasjon, ifølge E. Hestnes 

100 Mange blokker på 1 - 5 m3 

101 Ingen blokker i skråningen rett bak huset 

102 Skrenten virker grei 

102 Mange blokker på ca. 1 m3, usammenhengende avsetn. 

103 Steiura er egentlig en relativt. usammenhengende st.spr.avsetning 
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104 
En gang for 30 år siden ble det gamle, lite rør tettet av masser avsatt av flom i bekken. 
Røret er oppgradert siden. 

105 Ca. 1 m høy ledevoll langs V-siden av bekken, bygd ca. 2010. 

106 Jord/stein på vegen ca. 1965 ifølge lokalkjent 

107 Flere ant. st.spr.blokker på 1 - 3 m3 

108 Solid bekk, flomskred mulig 

109 
Ca. 1m høy, gammel fangvoll + ledevoll av stein, trolig bygd for steinsprang, rett bak 
huset. Vil ikke virke særlig. 

110 Hus fra 1880, aldri skadet 

111 Mange opptil 10m3 blokker rett ovenfor husene 

112 Her er det morene (steinura er ikke sammenhengende) 

113 Flere blokker på 2 - 5 m3 

114 1 blokk på over 10m3 

115 Gården Thorshaug har stått siden 1837 uten skader 

116 2 blokker på 5m3 

117 Ingen skredavsetn., og ikke skred på gården siden 1600-1700 

118 En stor stein skal ha komme ned hit omtr. 

119 Fjell i dagen 

120 Bekken renner på fjell, men det er store blokker i løpet 

121 Mye stein i løpet 

122 Virker veldig trygt. 5000 års faresone rett ovenfor bebygg. 

123 Virker trygt, ingen 1000 års sone 

124 To bekker går sammen inn i ett felles løp, på fjell, men med en del løse steiner i det. 

125 Meget bratt bekk, renner på fjell, men mye løse steiner i løpet 
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126 Stabil skrent 

126 Fjell i dagen, ingen tegn på skred, kun en liten 5000 års faresone nedenfor. 

127 Kulvert på ca. 2m2. Hvis tett, er hus nr. 28-30 mest utsatt 

129 Føles ganske trygt, ingen 1000 års 

130 Ikke historikk for skred 

131 Noen blokker på ca. 10m3, trolig flyttblokker 

132 Antatt flyttblokk på > 5m3 

134 1m høy fanggrøft/voll 

135 
Sleipt fjell, en del vann siger over, mellom berg og tynt humus/løsmassedekket, som 
lett sklir ut 

136 Liten bekk med leveer 

137 Lavt puynkt på apex 

138 En del stein i løpet 

139 Ca. 120cm rør 

140 Bekken renner på fjell, men det er løst steinmater. i løpet 

141 Veldig liten overhøyde. Det nærmeste bygget virker flom/flomskredutsatt 

142 Mange store, rel. kantede blokker uten kildeomr. Trolig flyttblokker 

143 Veldig kompakt skrent nesten uten avløste blokker, og ingen stor avsetning nedenfor 

144 Liten og rel. ufarlig skrent, men veldig bratt morene bak huset 

145 5 - 6m overhøyde. Bratt moreneskråning, sandig grusig steinholdig morene 

146 1,5 - 2 m overhøyde, vestsiden er mer flomutsatt enn østsiden 

147 Blokkrik morene, ingen skredtegn 

148 Ingen st.spr.avsetning 

149 Kompakt skrent 

150 Kompakt skrent, ingen 1000 års 

151 Relativt kompakt og lite oppspr. skrent med kun noen delvis avløste blokker 

152 Mange steinblokker i overflaten (morene?) 

153 
To hus i denne raden fikk en blokk inn i / gjennom bakveggen. Remobilisering er 
problemet. 
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154 Bratt morene, sandig grusig med store blokker, uten tegn på skred 

155 Sandig grusig morene uten store blokker, ingen tegn på skred 

156 Sandig grusig steinig morene 

157 Flere bergklosser / -søyler på flere m3 delvis avløst ovenfor hus nr.80 

158 Ura virker lite aktiv 

159 Store blokker på > 10m3 utenfor foten av ura 

160 To søyler på flere m3 er helt løse og har trolig flyttet seg noen cm utover fra skrenten 

161 En del løst mater. i skrenten, opptil 1 - 2m3 

162 Evakuert i 2013 

163 Jordskred ned her i 2013 

164 
Jordskred ned til vegen i 2013 (mulig det kun var slam så langt nede). Skredet startet 
på nedsiden av en traktorveg. Et likt skred gikk tidligere 20 m lenger øst 

165 Virker trygt, utenfor 1000 års 

166 En stein i veggen tidlig på 1960-tallet 

167 1 blokk på 10 m3 

168 1 stor steinblokk 

169 Fyllittskrenter, lite skredpotensial, kun 5000 års 

170 Fyllittskrenter, lite skredpotensial, kun 5000 års 

171 Fyllittskrenter, lite skredpotensial, kun 5000 års 

172 Bekken renner på fjell, lite materiale i. 

173 Bekken er dypt nedskåret ned til fjells, men det er steinmater. i løpet 

174 Dypt nedskåret i morena. Morena er mer leirig enn ved f.eks. Fagernes. 

199 Avløste blokker (akutt vurdering) 

600 Evakuert i mai 2018 

400 Noe ustabil fyllingblokk ovenfor vegen (NGU) 

350 Liten lobe (levee?) mellom husene 

 



 

 

 

 

 

VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1,  

Rye - Follonglo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Nordvestlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 

 

 

Figur 2. Sørøstlig del av kartleggingsområdet sett fra drone. 



 

Figur 3. Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet. Dronebilde tatt mot sørøst. 

 

Figur 4. Mjølkebekken, der den renner gjennom bratte fjellskrenter ovenfor den midtre delen av 
kartleggingsområdet (Sandvoll). 



 

Figur 5. Fjellskrentene langs Mjølkebekken, relativt oppsprukne og med uravsetning i foten. 

 

Figur 6. Gjelet der Ryeelvi renner. 



 

Figur 7. Bratt parti med blottet fjell på nordsiden av gjelet der Ryeelvi renner. 

 

Figur 8. Øvre del av gjelet der Ryeelvi renner. Skogdekket strekker seg langt opp i fjellet. 



 

Figur 9. Øvre del av gjelet der Ryeelvi renner. Skogdekket strekker seg langt opp i fjellet. Sidebekker 
mater løsmasser inn i Ryeelvi. 

 

Figur 10. Rye og den store vifta der Ryeelvi renner ut i Strondafjorden. 



 

Figur 11. Hogstfelt som under sjeldne forhold (1/5000) vurderes å utgjøre løsneområder for snøskred. 

 

Figur 12. Nedskårne bekker som har fungert som løp for løsmasseskred, rett nord for Mjølkebekken. 
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FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART

RYE-FOLLONGLO

Målestokk 1:10 000

2019
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

NORD-AURDAL KOMMUNE

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 

spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)

- Terrenskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet:  Rubensdotter, L. & Sandøy, G., 2019: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, RYE-FOLLONGLO, Nord-Aurdal kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 33

Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2018
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.02.2019

Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m
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 10, Morenemateriale

 120, Fyllmasse

 211, Isskuringsstriper, bevegelse mot observasjonspunktet

 307, Liten utgliding

 401, Liten fjellblotning

 402, Høyt blokkinnhold i overflaten

 404, Blokk, mindre enn ca.10 m3

 414, Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område

 419, Bakkeplanering

 50, Elve- og bekkeavsetning

 53, Flomavsetning

 552, Kildehorisont

 70, Forvitringsmateriale

 85, Steinsprang

 86, Løsmasseskredmateriale

＞ 5, Parallelle furer i overflaten

21, Smeltevannsløp

101, Elve- eller bekkenedskjering

109, Nedskåret bekkeløp, vannførende

110, Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende

 202, Strandlinje i løsmasser

302, Tydelig skredløp

" " " " 306, Skredkant

 307, Jord- og flomskredløp

 311, Snøskredløp

312, Levé

351, Rygg

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

037-Strandavsetning innsjø og/eller bresjø

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke

071-Forvitringsmateriale, sammenhengende dekke

072-Forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

130-Bart fjell

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

120-Fyllmasse (antropogent materiale)

122-Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

313-Snø- og jordskredavsetning, sammenhengende dekke
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RAMMS, jord/flomskred, DEM2, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser
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VEDLEGG 2A – Fotobilag område 2,  

Strond. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Nordvestlig del av kartleggingsområdet (Homannberg – Midtstrond) sett fra drone. 

 

Figur 2. Sørøstlig del av kartleggingsområdet (Midtstrond, Strand) sett fra drone. Flere vifter kan tydes 
i øvre del av åkerne, til tross for mange års jordbruk. 

 



 

Figur 3. Bratte fjellskrenter over den østlige enden av kartleggingsområdet (nedre Fødnesvegen). 

 

Figur 4. Detalj av skrentene over den østlige enden av kartleggingsområdet (nedre Fødnesvegen). 



 

Figur 5. Uravsetning i foten av skrentene over Fødnesvegen 57 - 78, sett fra drone. 

 

Figur 6. Skrent over Midtstrond, med Søre Fødnes - Midtre Fødnes (Fødnesvn. 320, 271-273) ovenfor. 



 

Figur 7. Oppsprukket vegetasjonsdekke nedenfor Søre Fødnes - Midtre Fødnes (Fødnesvn. 320-336). 

 

Figur 8. Detalj bilde av «Gråberg», en fjellskrent rett nord for Veslestrond. 



 

 

Figur 9. Spor etter jordskred som i 2013 gikk ned like nord for Veslestrond (markert i rødt). 

 

Figur 10. Fjellskrenten i fjellsiden mellom Homannberg og Nordstrond. 
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Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 

spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)

- Terrenskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L., Sandøy, G. & Böhme, M., 2019:
Foreløpig kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, STROND, Nord-Aurdal kommune.
Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 33

Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2018
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.02.2019

Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. 
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VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3,  
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Figur 1. Vestlig del av kartleggingsområdet (Tyinvegen i foten av Kviteberg). 

 

Figur 2. Vestlig del av kartleggingsområdet (bebyggelse på vestsiden av Fagernes, mellom Kviteberg 
og Vardakamben). 



 

Figur 3. Bebyggelsen på østsiden av Fagernes, med Valdreshallen, barneskolen og Tveit i ovalen. 

 

 

Figur 4. Bebyggelsen på østsiden av Fagernes, fra Tingnes kirke og videre nordover. 

 



 

Figur 5. Bebyggelsen på østsiden av Fagernes, i foten av Garliberget. 

 

Figur 6. Området fra Nedre Garli til Øvre Garli og Garlibakkin, helt øst i kartleggingsområdet. 



 

Figur 7. Kviteberg, ovenfor Tyinvegen helt vest i kartleggingsområdet. 

 

Figur 8. Nær vertikalt dronebilde av skrentene og steinura ovenfor Tyinvegen (Kviteberg). 



 

Figur 9. Skrent med ustabile søyleformede blokker ovenfor Tyinvegen 80. Den i den gule ovalen er 
blokken som ser mest ustabilt ut. 

 

 

Figur 10. Området ovenfor Tveit, med gårdene Stokkebryn, Jordet og Raneismarke i bakgrunnen. 



  

Figur 11. Skråningene og gårdene ovenfor bebyggelsen i den østlige delen av Fagernes. 

 

Figur 12. Sandig, grusig morene i skråningene i den østlige delen av kartleggingsområdet. 
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VEDLEGG 4A – Fotobilag område 4,  
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Figur 1. Nordvestlig del av kartleggingsområdet. 

 

 

Figur 2. Sørøstlig del av kartleggingsområdet. 

 

Søre Måno 



 

Figur 3. Skrenten «Flaggberget», ovenfor Garlivegen og Moaåkeren. 

 

Figur 4. Detalj av skrenten «Flaggberget», ovenfor Garlivegen og Moaåkeren. 



 

Figur 5. Strekning av Leireelvi like ovenfor Leirefossen og bebyggelsen. 

 

Figur 6. Leirefossen og bebyggelsen (Jordisvegen, med gården Nørdre Måno ovenfor). 



 

 

Figur 7. Nedskåret løp av Leireelvi der elva kommer inn i bebyggelsen. 

 

 

Figur 8. Skrenten ovenfor Nilsebrøtin 12, ved den nordvestlige grensen av kartleggingsområdet. 

 



 

Figur 9. Skrenten ovenfor Nørdre Måno til Midtre Måno. 

 

Figur 10. Tidligere utfall fra skrenten ovenfor Nordre Måno til Midtre Måno. 

 



 

Figur 11. Skrenten ovenfor Månovegen 143 - 151. 

 

 

Figur 12. Steinmateriale i løpet av bekken rett ovenfor Steinrudsmoen. 



 

 

Figur 13. Kulvert på ca. 1200mm under Steinrudsmoen (rett nedstrøms strekningen vist i Figur 12). 



 

Figur 14. Blokkrik morene i skråningen nedenfor Steinrudmoen 23 - 43. 
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FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART

LEIRA

Målestokk 1:10 000

2019
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

NORD-AURDAL KOMMUNE

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 

spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)

- Terrenskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Rubensdotter, L. & Sandøy, G., 2019: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, LEIRA, Nord-Aurdal kommune. Norges
geologiske undersøkelse (NGU).

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 33

Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2018
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.02.2019

Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m
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 120, Fyllmasse

 20, Breelvavsetning

 307, Liten utgliding

 401, Liten fjellblotning

 404, Blokk, mindre enn ca.10 m3

 405, Stor blokk, større enn ca.10 m3

 407, Utvasket overflatelag, underliggende masser mer finkornige

 419, Bakkeplanering

 451, Steinsprangsblokk

 711, Steinig grus

 720, Rydningsrøys 

 85, Steinsprang

 86, Løsmasseskredmateriale

 90, Torv og myr

13, Breelvnedskjæring

21, Smeltevannsløp

# # # # 41, Iskontaktskråning

45, Stor dødisgrop

101, Elve- eller bekkenedskjering
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109, Nedskåret bekkeløp, vannførende

110, Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende

" " " " 306, Skredkant

 307, Jord- og flomskredløp

351, Rygg

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

014-Avsmeltningsmorene (Ablasjonsmorene)

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke
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307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

302-Jord- og flomskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke
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Figur 1. Nordvestlig del av kartleggingsområdet. 

 

Figur 2. Midtre del av kartleggingsområdet. 

 



 

Figur 3. Sørøstlig del av kartleggingsområdet. 

 

Figur 4. Fjellskrentene ovenfor Torshaug. 



 

Figur 5. Fjellskrentene ovenfor bebyggelsen lengst nordvest i kartleggingsområdet. 

 

Figur 6. Fjellskrentene ovenfor Søre Hjelle. 

 



 

Figur 7. Området ved Rud, Brattrud og Olsrud (gårdene synlig øverst i fjellsiden). 

 

Figur 8. Delen av fjellsiden ovenfor Aurland sentrum (skianlegg synlig i bakgrunnen). 

 



 

Figur 9. Det nedskårne bekkeløpet nedenfor Brattrud, der et jord-/flomskred fortelles å ha gått. 

 

 

Figur 10. Løst steinmateriale i Bøaelve (rett ovenfor brua på Hjellevegen). 

 



 

Figur 11. Skrentene ovenfor Søre Hjelle og Hjellevegen. 

 

Figur 12. Sleipt fjell med vannutsig i skrenten ovenfor nedre Olav Moevegen. 
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FORELØPIG
KVARTÆRGEOLOGISK KART

AURDAL - NORDÅKER

Målestokk 1:10 000

2019
Geologiske kart og data på internett: www.ngu.no

NORD-AURDAL KOMMUNE

Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger i M 1: 10 000
Dette kartet er laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og inngår i en serie med detaljerte kvartærgeologiske kart over områder som skal skredfarevurderes.
Kartleggingen er utført i tråd med NGUs standard for kvartærgeologisk kartlegging (Bergstrøm, B. 2001 og Fredin, O. 2014, NGU-rapport 2001-018 og 2014-002), men med 

spesielt fokus på geologi og geomorfologi som har betydning for skredfarevurderinger.
Kartene er basert på detaljert feltkartlegging. I tillegg er tolkningen av sedimentenes og landformenes opphav og utstrekning basert på:
- LIDAR-data fra Kartverket (dvs. høyoppløste høydedata)

- Terrenskyggebilder avledet fra LIDAR-høydemodellen, med minst to innlysningsretninger.
- Ortorektifiserte flyfoto og 3D fotogrammetri
Detaljeringsgraden i kartet varierer noe avhengig av tilgjengelighet for feltkontroll, men holder minst 1: 10 000 kvalitet. I de fleste områdene er kartleggingen foretatt i vesentlig større målestokk.

Referanse til dette kartet: Sandøy, G. & Rubensdotter, L., 2019: Foreløpig
kvartærgeologisk kart, M 1: 10 000, AURDAL-NORDÅKER, Nord-Aurdal

kommune. Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Topografisk grunnlag: Kartverkets FKB data
Geodetisk grunnlag, kartprojeksjon: WGS84, UTM-sone 33

Digital produksjon: Lagene for Kvartærgeologi, og Geofarer og jordobservasjon, NGU
Feltarbeid utført i 2018
Data hentet ut fra foreløpig kvartærgeologisk database 01.02.2019

Utstrekningen av kartutsnittet er avgrenset av prosjektet. $Ekvidistanse: 5 m

0 0.5 10.25 km
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 10, Morenemateriale

 100, Humusdekke / tynt torvdekke over berggrunnen

 120, Fyllmasse

 307, Liten utgliding

 401, Liten fjellblotning

 402, Høyt blokkinnhold i overflaten

 404, Blokk, mindre enn ca.10 m3

 405, Stor blokk, større enn ca.10 m3

 407, Utvasket overflatelag, underliggende masser mer finkornige

 419, Bakkeplanering

 451, Steinsprangsblokk

 50, Elve- og bekkeavsetning

 505, Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift

 53, Flomavsetning

 551, Kilde (grunnvannsutslag)

 70, Forvitringsmateriale

 720, Rydningsrøys 

 85, Steinsprang

 86, Løsmasseskredmateriale

 90, Torv og myr

21, Smeltevannsløp

# # # # # # 41, Iskontaktskråning

52, Terrassekant (glasial)

102, Tidligere elve- eller bekkeløp

106, Vifteform

109, Nedskåret bekkeløp, vannførende

110, Nedskåret bekkeløp, sjeldent vannførende

301, Skredvifte, ytterkant

302, Tydelig skredløp

" " " " " " " 305, Front av fjellskred

" " " " " 306, Skredkant

 307, Jord- og flomskredløp

351, Rygg

012-Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

011-Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

015-Randmorene/randmorenebelte

014-Avsmeltningsmorene (Ablasjonsmorene)

050-Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning)

056-Flomavsetning, sammenhengende dekke

057-Flomavsetning, usammenhengende/tynt dekke

020-Breelvavsetning (Glasifluvial avsetning)

130-Bart fjell

100-Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn

090-Torv og myr (Organisk materiale)

122-Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert

307-Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet

308-Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

301-Jord- og flomskredavsetning, sammenhengende dekke

302-Jord- og flomskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

311-Fjellskred-/steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet



Kartleggingsområde

Løsneområder jord-/flomskred

RAMMS, jord/flomskred, DEM2, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser
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<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser
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Kartleggingsområde

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability (%), 1m3 blokk

<= 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta-profil

Alfa/Beta-punkt

A

Astd1

Astd2
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Kartleggingsområde

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/100

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/1000

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / Steinskred

Flomskred

Jordskred

Sørpeskred
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VEDLEGG 6A – Fotobilag område 6,  

Steinberg - Gottenborg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1. Nordvestlig del av kartleggingsområdet. 

 

Figur 2. Midtre og sørøstlig del av kartleggingsområdet. 



 

Figur 3. Skrentene ovenfor den nordvestlige delen av kartleggingsområdet, med uravsetning. 

 

Figur 4. Skrentene ovenfor den nordvestlige delen av kartleggingsområdet, med uravsetning. 



 

Figur 5. Skrentene ovenfor den midtre delen av kartleggingsområdet, i skogen. 

 

Figur 6. Skrentene ovenfor Oslovegen 1384 – 1390. 



 

Figur 7. Skrentene ovenfor Oslovegen 1384 – 1390. 

 

Figur 8. Skrentene ovenfor Oslovegen 1388 – 1420. 

 

 

 



 

Figur 9. Skrentene ovenfor Brenn og Gottenborg. 

 

Figur 10. Skrentene ovenfor den sørøstlige enden av kartleggingsområdet (Gottenborg). 



 

Figur 11. Bekk som renner inntil en låve ved Kristianslund. 

 

Figur 12. Liten ledevoll bygd i 2010 på vestsiden av bekken ved Oslovegen 1360. 
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Kartleggingsområde

Løsneområder jord-/flomskred

RAMMS, jord/flomskred, DEM2, Maks.trykk (kPa)

<1: Skader ikke sannsynlig

1-3: Vinduer og dører kan slås inn

3-10: Skader på trehus

10-20: Skader på murhus

20-30: Skader på betonghus

30-60: Skader på forsterket betonghus

>60: Store ødeleggelser
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Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability (%), 1m3 blokk
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15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta-profil

Alfa/Beta-punkt

A

Astd1

Astd2

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability (%), 1m3 blokk

<= 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta-profil

Alfa/Beta-punkt

A

Astd1

Astd2

Tegnforklaring

2020-09-14

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging Nord-Aurdal kommune

Modelleringsresultater - Steinsprang
Kartleggingsområde 6 - Steinberg-Gottenborg

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E2

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartleggingsområde

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability (%), 10m3 blokk

<= 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta-profil

Alfa/Beta-punkt

A

Astd1

Astd2

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

Løsneområder steinsprang

Rockyfor3D, Reach probability (%), 10m3 blokk

<= 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 100

Alfa/Beta-profil

Alfa/Beta-punkt

A

Astd1

Astd2

Tegnforklaring

2020-09-14

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging Nord-Aurdal kommune

Modelleringsresultater - Steinsprang
Kartleggingsområde 6 - Steinberg/Gottenborg

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6E2b

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartleggingsområde

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/100

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/1000

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / Steinskred

Flomskred

Jordskred

Sørpeskred

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/100

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/1000

Faresone skred, årlig sannsynl. ≥1/5000

Dimensjonerende skredtype

Steinsprang / Steinskred

Flomskred

Jordskred

Sørpeskred

Tegnforklaring

2020-09-14

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging Nord-Aurdal kommune

Faresoner under dagens vegetasjonsforhold
Kartleggingsområde 6 - Steinberg-Gottenborg

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6F

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartleggingsområde

Faresone skred, årlig sannsynl.≥1/100

Faresone skred, årlig sannsynl.≥1/1000

Faresone skred, årlig sannsynl.≥1/5000

Dimensjonerende skredtype (uten skog)

Steinsprang / Steinskred

Flomskred

Jordskred

Sørpeskred

Snøskred

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

Faresone skred, årlig sannsynl.≥1/100

Faresone skred, årlig sannsynl.≥1/1000

Faresone skred, årlig sannsynl.≥1/5000

Dimensjonerende skredtype (uten skog)

Steinsprang / Steinskred

Flomskred

Jordskred

Sørpeskred

Snøskred

Tegnforklaring

2020-09-14

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging Nord-Aurdal kommune

Faresoner ved tap av skogen markert i Vedl.H
Kartleggingsområde 6 - Steinberg-Gottenborg

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6G

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



Kartleggingsområde

Skog med bremsende funksjon ift. skred

Skog som forebygger utløsning av skred

Tegnforklaring
Kartleggingsområde

Skog med bremsende funksjon ift. skred

Skog som forebygger utløsning av skred

Tegnforklaring

2020-09-14

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Kartet er utarbeidet av Skred AS på oppdrag fra NVE

Dato: Kontrollert av:

Andrea
Taurisano

Skredfarekartlegging Nord-Aurdal kommune

Skog av betydning for faresoner
Kartleggingsområde 6 - Steinberg-Gottenborg

Koordinatsystem:

Utarbeidet av:

Vedlegg 6H

Kalle Kronholm

Euref 1989 UTM Zone 33N

Oppdrag:



 

RAPPORT 
 

Faresonekartlegging Nord Aurdal 
UAVHENGIG KVALITETSSIKRING 

 

DOK.NR. 20200745 
REV.NR.  0 / 2020-11-18 
 



 

 

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller 
autentisiteten av dette Dokumentet garanteres. Adressaten 
bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette 
Dokumentet. 
 
Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål 
enn det Dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke 
reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. 
Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI. 
 
 
Neither the confidentiality nor the integrity of this document 
can be guaranteed following electronic transmission. The 
addressee should consider this risk and take full responsibility 
for use of this document. 
 
This document shall not be used in parts, or for other purposes 
than the document was prepared for. The document shall not 
be copied, in parts or in whole, or be given to a third party 
without the owner’s consent. No changes to the document 
shall be made without consent from NGI. 



 

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT Hovedkontor Oslo Avd. Trondheim T 22 02 30 00 BANK ISO 9001/14001 
NGI.NO PB. 3930 Ullevål Stadion PB. 5687 Torgarden F 22 23 04 48 KONTO 5096 05 01281 CERTIFIED BY BSI 
 0806 Oslo 7485 Trondheim NGI@ngi.no ORG.NR 958 254 318MVA FS 32989/EMS 612006 
 
p:\2020\07\20200745\delivery-result\reports\20200745-01-r_endelig.docx 

Prosjekt  

Prosjekttittel: Faresonekartlegging Nord Aurdal 
Dokumenttittel: Uavhengig kvalitetssikring 
Dokumentnr.: 20200745-01-R 
Dato: 2020-11-18 
Rev.nr. / Rev.dato:  0 /  
  

Oppdragsgiver  

Oppdragsgiver: NVE 
Kontaktperson: Yngve Midtun 
Kontraktreferanse: Standard Norge kontrakt datert 12.10.20 
  

for NGI  

Prosjektleder: Frode Sandersen 
Utarbeidet av: Øyvind A Høydal 
Kontrollert av: Frode Sandersen 
 

 
 
  

http://www.ngi.no/
mailto:NGI@ngi.no


 

p:\2020\07\20200745\delivery-result\reports\20200745-01-r_endelig.docx 

Dokumentnr.: 20200745-01-R 
Dato: 2020-11-18 
Rev.nr.:  0 
Side: 4  

Sammendrag 

NGI har gjennomført uavhengig kontroll av rapport med detaljert faresonekartlegging i 
utvalgte områder i Nord-Aurdal kommune: 
 
Dokument nr/dato Dokument tittel Utarbeidet av 
20192-02-1/2020-
09-25 

 

Nord-Aurdal 
Skredkartelegging i utvalgte 
områder 
 

Skred AS v/Andrea Taurisano 

 
Hovedinntrykket av rapporten er at arbeidet virker godt gjennomarbeidet og følger 
retningslinjer NVE har definert for denne typen prosjekt. 

Det er benyttet relevant og dekkende grunnlagsdata, inkludert eventuelle tidligere 
utførte skredfareutredninger for samme område, selv om det mangler noen eldre NGI 
rapporter som konsulenten neppe har hatt tilgang til. 

Mer omfattende feltarbeid/befaringer burde kanskje vært utført i øvre del av de største 
flomskredbekkene for å vurdere erosjonspotensialet samt stikkrenner under veier i de 
største bekkene for å vurdere fare for gjentetting og vann på avveie.  

Klimaanalysene er tilfredsstillende, men er i liten grad benyttet i farevurderingene. I 
områder der flomskred mange steder er dimensjonerende faretype kunne det vært 
gjennomført flomberegninger basert på klimadata i et utvalg av største ravinene. 

Beregningsverktøy er brukt fornuftig, og resultater av modelleringen er diskutert. 
Det er god sammenheng mellom registreringskart, eventuelle modellresultater og 
skredfareutredninger/faresoner. 
 
Vi har ikke funnet alvorlige mangler som bør føre til at rapporten ikke kan godkjennes, 
men kun mindre Anmerkninger, både generelle og spesifikke for delområdene, som 
eventuelt kan rettes opp før endelig rapport ferdigstilles. 
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1 Innledning 

NGI har fått tildelt jobb som uavhengig kvalitetssikrer til følgende Dokument i Tabell 
1. Generelt er en uavhengig kvalitetssikring først og fremst en systemkontroll der en ser 
om  oppgavene er faglig og er fullstendig utført på passende og nødvendig nivå. 
Tabell 1 Dokument som inngår i utført kontroll 

Dokument nr/dato Dokument tittel Dato mottatt Utarbeidet av 
20192-02-1/2020-
09-25 

 

Nord-Aurdal 
Skredkartelegging i 
utvalgte områder 
 

 Skred AS v/Andrea 
Taurisano 

 
Kvalitetssikringen skal dokumentere at utredningen er i samsvar med gjeldende veileder 
for skredfare i bratt terreng og at innholdet har tilstrekkelig kvalitet. Innhold av 
kvalitetssikringen skal ifølge NVEs beskrivelse omfatte: 

• Om det er benyttet relevant og dekkende grunnlagsdata, inkludert eventuelle tidligere 
utførte skredfareutredninger for samme område  

• Om feltarbeid/befaringer kan ansees som dekkende og tilstrekkelig 
• Om klimadata er brukt der det er relevant 
• Om beregningsverktøy er brukt fornuftig, og resultater av modelleringen er diskutert 
• Om det er sammenheng mellom registreringskart, eventuelle modellresultater og 

skredfareutredninger/faresoner 
 
Det skal også gjøres en samlet vurdering av konklusjoner og begrunnelser ut fra 
tilgjengelig grunnlagsdata og beregningsresultater. Gjennomført kvalitetssikring skal 
alltid beskrives og dokumenteres.  
 
 
1.1 System 
Vi har benyttet følgende betegnelser i våre vurderinger av kvalitet (Tabell 2). 
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Tabell 2 Betegnelser for kvalitetsvurdering 
 
Kontrollstatus Forklaring Kommentar Kommentar-

kategori 
OK Kontrollert og 

godkjent (m/evt. 
kommentar) 

TS Teknisk spørsmål 
R Råd 

ANM Kontrollert med 
Anmerkning. 
Godkjent med 
forbehold.  

TA Teknisk 
Anmerking 

F Forbehold 

IG Kontroll IKKE 
godkjent (m/evnt 
kommentar) 

A Avklares 
MS Manglende 

samsvar 
IR Ikke relevant   

 
 
2 Generelle kommentarer  

 
Kapittel Kommentar Beskrivelse 
Formål kap 1.2 IG Kap 1.2 sies at kartleggingen utarbeidet etter kravene 

i  TEK17. Det burde kanskje presiseres at det gjelder 
kun §7.3 og at § 10 ikke er dekket 

Meteorologi 
klima 

OK Klimaanalysene er i liten grad benyttet som grunnlag 
for farevurderingene. I og med at flomskred i de fleste 
delområder er dimensjonerende faretype, kunne  
meteorologiske faktorer vært benyttet i analyse av 
flomberegninger i lokalfelt som grunnlag for å vurdere 
faren for flomskred.  

Grunnlagsmateriale OK  
Flom- og jordskred Anm Samtlige kapitler om Flom- og jordskred begynner 

med: "Jordskred kan nesten aldri utelukkes helt i 
fjellsider dekket av morene og med helning over 25 - 
30°." samt inneholder "Modellering er utført med 
både 2 m og 5 m oppløsning, og resultatene med 2 m 
oppløsning vurderes å gi den beste indikasjonen av 
utløpet som kan forventes for ev. nye skredhendelser 
i kartleggingsområdet." Det er da et spørsmål om det 
hører til i detaljvurdering eller i innledende generelle 
vurderinger. 
 

Steinsprang OK Alfa-beta metoden brukes som grunnlag for vurdering 
av steinsprangutløp. Mer relevant hadde det kanskje 
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vært å benytte topografisk modell for 
vinkelberegninger. 
 

Befaring ANM Ravineområder i skog og dels i øvre del av 
vurderingsområdene er i liten grad befart. For å kunne 
vurdere potensialet for erosjon burde de mest utsatte 
flomskredløpene vært bedre kartlagt i felt, ikke bare 
med drone (vanskelig å se løpene gjennom tett skog).  

Skog med 
betydning for 
skredfaren  

OK Det er tegnet 2 typer polygoner, det aller meste i en 
diffus skravur. Basert på befaringskartet synes det 
klart at dette ikke revidert basert på observasjoner 
gjort under befaring. Grunnlagstema er ikke referert. 
Det er vesentlig at en bruker det siste og mest 
oppdaterte datasettet for dette formålet. 

Faresoner OK Faresoner er overlesset med svarte symboler for 
skredtype og lar seg vanskelig skille fra bygg som kan 
ha samme symbol form og farge. Dette gjør kartene 
dårlig lesbare.  

Presentasjon tekst Anm Teksten i alle kapitlene er svær lik og bygd opp på 
samme måte. Dette kan være prinsipielt bra, men 
skjerper hverken leser eller skriver. 

 
 
3 Generelt om modelloppsett. 

3.1 Strømingsveier 
For studie av fuktige områder brukes det en versjon av flowacc med flere strømretninger 
når terrenget tilsier dette. Dette er veldig bra. Uansett beregningsmetode, så er det slik 
at veger og andre linjeelementer som er 5-10 cm eller mindre over oppstrøms terreng vil 
lede vannet sideveis.  Dette kan være reelt, men kan også gi feilinformasjon, fordi en da 
antar at alle rør er tette i en veg. Stedvis er det nettopp nedenfor stikkrenner som normalt 
er tørre at det går skred på jorder. Denne effekten beskrives for skogsveger, men er vel 
så viktig i områder der gårder ligger høyt i lia slik tilfellet er i det aktuelle området. Når 
en ser slike punkter i en beregning, er det grunn til å befare dette området, men dette er 
ikke alltid gjort. 
 
Det tegnes opp nedbørfelt for å illustrere influensområder. I innledningen virker det som 
om dette er tenkt brukt til hydrologisk analyse i flom- flomskredområder. Det gjøres 
ingenting med nedbørfeltene, og de har her kun visuell verdi. Dette er kommentert i 
rapporten at det er utenfor oppdraget å vurdere flom og massetransport. Etter NGIs 
mening kunne det vurderes om flomberegninger i bratte bekker burde gjennomføres i 
områder der flomskred er dimensjonerende faretype. Basert på beregnete hastigheter vil 
en da kunne si noe om stabilitet av bunnen i raviner for å kunne vurdere sannsynligheten 
for utløsning av flomskred.  
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3.2 Skredhistorikk 
Det er vanskelig å etterspore hva som er med og ikke med og hvordan slike opplysninger 
er hentet inn. Uansett kan ikke mangel på hendelser brukes som bevis på at det ikke har 
skjedd lignede hendelser tidligere. Flere NGI rapporter der hendelser er beskrevet er 
ikke tatt med, men dette kan ikke konsulent bebreides for dersom de ikke har blitt stilt 
til rådighet. 
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4 Vurderte delområder 

4.1 Delområde 1: Rye- Follonglo 
Skredtyper Id 

nr 
Kontrollstatus Kommentar 

Snøskred 1.1 OK I praksis lite relevant.  Det er normalt 
relativt lite snø ned mot dalen og 
eventuelle teoretiske løsneområder 
ligger langt fra områder med vinddrift. 

Sørpeskred 1.2 OK Sørpeskred utløst høyere opp vil arte 
seg lignende flomskred.  

Steinsprang 1.3 Anm Det er utført steinsprangberegninger, 
men ikke identifisert eller rapportert 
størrelse på en eneste steinblokk. 
Beregninger indikerer derimot at dette 
ikke er relevant skredfare, så det trolig 
ikke avgjørende. 

Flomskred 1.4 Anm Det er kun i nedre og søndre del av 
området der det foreligger 
dokumentasjon på løsmasser i bunn 
eller sider av ravine som grunnlag for 
flomskredmodelleringer. De større 
viftene lengre nord, har en ingen 
informasjon om løsmasser oppe i 
ravinene. Droner dekker ikke areal 
dekket av granskog. Et representativt 
utvalg av raviner kunne med fordel vært 
befart. Resultatet fra modeller er i så fall 
mer å betrakte som et aktsomhetskart. 

Jordskred 1.5 Anm Det ligger et jordskred ut i Ryeelva på 
figur 8, fotovedlegg, men dette er ikke 
diskutert som kildemateriale for Rya, 
referert under flybilder. 

Faresone 1.6 OK Det er ikke tegnet faresone 1/100, en 
antar da at en 100-års nedbørsituasjon 
ikke gir skred ravinene. 
Modellresultatene presenterer 
dynamisk trykk, men kunne kanskje 
alternativt vært presentert med 
strømningshastighet. 

Skog 1.7 OK  
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4.2 Delområde 2: Strond 
Skredtyper Id 

nr 
Kontrollstatus Kommentar 

Snøskred 2.1 OK Neppe relevant 
Sørpeskred 2.2 IR  
Steinsprang 2.3 OK Større blokker observert lengre opp, 

relativt små områder der beregninger 
viser at blokker kommer inn i området 

Flomskred 2.4 Anm Flomskred er ikke eneste 
dimensjonerende skredtype. 
Sislebekken er ikke diskutert i forhold til 
flomskred, alle raviner er behandlet likt 
for jordskred. Kunne vært diskutert 
nærmere. 

Jordskred 2.5 OK Flere historiske skred, og mange 
landformer tyder på jordskred. 

Faresoner 2.5 OK Her tegnes det 100-års soner innenfor 
mer åpent terreng, burde vært sjekket 
med drone, dårlig bruk av symboler. 

 
4.3 Delområde 3: Fagernes 
Skredtyper Id 

nr 
Kontrollstatus Kommentar 

Snøskred 3.1 OK Lite relevant, vi har ikke historisk 
opplysninger om snøskred i de bratte 
liene. Imidlertid står det beskrevet et lite 
snøskred i en NGI rapport fra 1959. 

Sørpeskred 3.2 OK  
Steinsprang 3.3 OK Områder med steinsprang godt dekket, 

diffuse områder. 
Flomskred 3.4 Anm Beregnet konsentrasjon av vann mot 

Tveit. Er i stor avhengig av 
strømningsveier under Raneisvegen, FV 
2442. 

Jordskred 3.5 OK  
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4.4 Delområde 4: Leira 
Skredtyper Id 

nr 
Kontrollstatus Kommentar 

Snøskred 4.1 IR  
Sørpeskred 4.2 IR  

Steinsprang 4.3 OK Vurdert for aktuelle områder 
Flomskred 4.4 Anm Se under vannveger 
Jordskred 4.5 Anm Det ser ut som jordskred  på åpne 

områder med en viss helningsvinkel 
legges inne som faresoner i 1:5000. Da 
oppnås det at en sier at det er OK for 
TEK 17 §10 uten at det er gjort noe som 
helst får å vurdere stabilitet av løsmasser 
for rekkehus og boliger. Kap 1.2 tar ikke 
forbehold om at kartleggingen gjelder 
kun § 7. 

Vannveger 4.6 Anm Pilsetvegen dominerer modellerte 
vannveger. Dette påvirker vurdering av 
jordskredfare. 

Farekart 4.7 Anm For flere faresoner er det satt 2 
dimensjonerende faretyper. Vi er enig at 
dette er riktig der flere skredtyper 
opptrer. 

 
4.5 Delområde 5: Aurdal 
Skredtyper Id 

nr 
Kontrollstatus Kommentar 

Snøskred 5.1 IR Ikke relevant faretype 
Sørpeskred 5.2 Anm Historisk hendelse er vurdert slik at den 

har lavere sannsynlighet enn 1/5000, se 
vannveier. Det er mindre endringer i 
nedbørfeltet mot Aurdal kirke.   

Steinsprang 5.3 OK Steinsprang er godt behandlet. 
Flomskred 5.4 OK Flomskred er vurdert i bekker 
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Jordskred 5.5 Anm Nedre avgrensing av vurderingsområdet 
synes å være noe tilfeldig trukket, men 
likevel er det noen mindre skråninger 
her som burde vært minst registret i 
1/5000 hvis tidligere prinsipper har 
hadde vært fulgt opp. Eksemplene er 
typiske for der en ikke bør bygge uten 
vurdering. Er hele området vurdert, er 
det en minimumsstørrelse på fall og 
areal som brukes? 

Vannveier 5.6 Anm Ovenfor Aurdal kirke er 
strømningsveiene sterkt påvirket av 
flere kryssende veger. Reelt nedbørfelt 
mot Løvrud er neppe rett i en 
flomhendelse. 

 
Ordfeil: Det er beskrevet Aurland  kirke, riktig er Aurdal kirke. 
 
4.6 Delområde 6: Steinberg - Gottenborg 
Skredtyper Id 

nr 
Kontrollstatus Kommentar 

Snøskred 6.1 IR Ikke relevant faretype 
Sørpeskred 6.2 OK Vurderes som ikke relevant, men det er 

sannsynlig at større flomhendelser 
opptrer i situasjoner med mulig 
medrivning av snø. 

Steinsprang 6.3 OK Dimensjonerende der det ikke er tatt inn 
flom- jordskred. Infopunkt 102 går igjen 
2 ganger, i tabell og kart 

Flomskred 6.4 OK Bekker er vurdert og tatt hensyn til. 
Jordskred 6.5 OK  
Effekt av skog   Det lages et faresonekart som antar at 

skog og vegetasjon ikke fins lenger. Er 
dette relevant eller et krav? Skal det i så 
fall  oppfattes som et aktsomhetskart? 
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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Kommentarer fra Skred AS til uavhengig kvalitetssikring av NGI (20200745-01-R) 
 
2. 
Meteorologi og klima 
De er benyttet i litt større grad enn det ser ut: 
1) For å bestemme bruddkanthøyder for modellering av snøskred, der aktuelt 
2) Som bakgrunn for vurdering av faren for sørpeskred. Dvs. for å underbygge påstanden om at området er 
nedbørfattig, hvilket ligger til grunn for vurderingen av å IKKE tegne faresoner dim. av sørpeskred mange 
steder der det rent teoretisk kunne skje. 
 
Ja, de kunne, men da snakker vi om en annen metodikk enn det Veilederen krever. Vi støtter forslaget om å ta 
slike analyser med i veilederen, som påkrevd der flomskred antas å kunne være dimensjonerende skredtype. 
Men i dette oppdraget er de ikke med. 
 
Flom- og jordskred 
Dette er nå endret iht. NGIs forslag. 
 
Befaring 
Det er gjort veldig omfattende terrenganalyser ved hjelp av skyggekart. Skyggekart viser, i øvre del av 
samtlige raviner, at det flere meter mektig morene, i bratte helninger. Dermed er det tydelig at det er god 
tilgang til massene, selv uten å ha gått opp og sjekket i ravinene. 
 
Skog med betydning for skredfaren 
Valget om 2 typer skogpolygoner er ikke vårt. Vurderingen av hvorvidt skogen har betydning eller ei, er jo 
basert på helningsforhold og skogforholdene observert på dronebilder tatt under befaringene. Vi brukte altså 
reelle skogobservasjoner og ikke temakart for denne vurderingen. 
 
Faresoner 
Enig. Dette skyldes NVEs krav til GIS-filene, spes. punktstørrelse og fasong. Men til NVEs forsvar er det er 
umulig å finne en punktstørrelse som passer bra uansett størrelse på kartleggingsområdet, fra de minste til 
de største. På NVE Atlas vil punktene forhåpentligvis skaleres etter zoomnivå, eller?. 
 
Presentasjon tekst 
Ja, det er med vilje at de alle følger samme oppbygging. Og at man bruker de samme formuleringene er vel 
for mest mulig effektivitet / minst mulig tidsforbruk, der vi tross alt ikke driver med skjønnslitteratur. Både 
NVE og NGI gjør det samme i sine rapporter..  
 
3.1 
Enig, men dette er et forslag (som vis støtter) som hører hjemme til NVEs nye veileder, begrenset til områder 
der flomskred antas å være dimensjonerende. 
 
3.2 
Det ville vi aldri finne på å gjøre.. 
 
4.1 
Steinsprang 
Nettopp fordi det var åpenbart at SP ikke var dimens., at vi ikke brukte tid på jakt på blokker. 
 
Flomskred 
Veldig uenig om at resultatet av modellering må betraktes som et aktsomhetskart: 
1) INGEN aktsomhetskart per i dag inneholder dynamisk modellering.  



2) her har modellering tatt utgangspunkt i gode terrenganalyser når det gjelder tegning av løsneområder 
(størrelse + plassering) samt erosjonspolygoner. 
3) Skyggekartene viser at det i øvre del av samtlige raviner er flere meter løsmasser med bratte kanter. Dette 
er kompenserer mer enn nok for de feltobservasjonene NGI nevner her. 
4) Modellresultater er videre diskutert i lys av kartlagte avsetninger. 
 
Jordskred 
Sant. Men dette er fordi det også ligger mye annet materiale i det samme elveløpet, fra steinsprang på begge 
sider. Det er vurdert som mye tilgjengelig materiale generelt i elveløpet, uten spesifikk omtale av akkurat det 
jordskredet.  
 
Faresone 
Ja, dette er valg, og man kan diskutere hvilke parametere gir mest. Vi føler at trykk (ev. også 
avsetningsdybde) lettere kan relateres til skadepotensialet, enn det som er tilfelle for hastighetene. 
 
4.2 
Flomskred 
Ikke sikker på at jeg forstår hva er som savnes. Vi følte at faresonene dimens. av jord-/flomskred er godt 
underbygd i området. 
 
4.3 
Sørpeskred 
Dette håpet jeg egentlig å få kommentarer om, for det bør diskuteres. Altså om man skal tegne løsneområder 
og faresoner dim. av sørpeskred som ev. kan løsne på dyrkamark, i et området med lite snø generelt. 
 
Flomskred 
Ja, vi er klare over at MFD-analysene har begrensinger. Ingen kulverter er med, og det er klart at den reelle 
avrenningen kan se annerledes ut. Analyser på 1m DTM gir heller ikke alltid tilstrekkelig oppløsning, når det 
gjelder flomveianalyse. 
 
4.4 
Jordskred 
Det står nå tydelig at det gjelder TEK17 p.7.3. 
 
Men ja, dette er vår beste tolkning av NVEs veileder sine krav, i mangel på en metodikk som innebærer 
stabilitetsberegninger av slike lokale skråninger.  
 
Dette er noe vi mener bør diskuteres mer, før ev. oppdatering av det som  står i veilederen ("Lave skråninger 
på 20-25 grader, med skog eller annen vegetasjon med dype røtter og uten tegn på vann, bør defineres som 
et løsneområde for en 1/5000-års sone. ") 
 
Vannveger 
Jordskredfaren er ikke BARE vurdert på bakgrunn av MFD analyser. 
 
Farekart 
Fint. Vi tegner ikke 2 symboler hvis vi ikke mener 2 skredtyper bidrar til faresonen. 
 
4.5 
Sørpeskred 
Vel, det er nå et skianlegg med nedfartsløyper og flere bilveier, som ikke var der når hendelsen skjedde. Og 
det vites heller ikke akkurat hvor den skjedde. 
 



Jordskred 
Skråningene NGI sikter til, har nå fått 5000 års faresone dim. av jordskred.  
 
Men spørsmålet de tar opp er relevant til NVEs veileder: Hvor store skal de "lave skråninger på 20 - 25 grader" 
være, før de bør gi 5000 års faresoner? 
 
Vannveier 
Ja, det er nettopp det som gjør sørpeskred svært usikkert også. Men "flomhendelser" har vi ikke vurdert her! 
 
Ordfeil 
Bra spottet. Det er fikset. 
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