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Sammendrag
Norconsult AS er engasjert av Harald Rogstad for å vurdere skredfare for utvidelse av hyttefeltet i Øvre
Gorsetgrenda i Oppdal kommune.
Planområde ligger innenfor faresone med årlig nominell sannsynlighet på 1/1000, og oppfyller dermed ikke
sikkerhetskrav mot skred i henhold til sikkerhetsklasse S2 i TEK 17. Snøskred er dimensjonerende for denne
faresonen. I tillegg ligger planområde innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for jord – og flomskred.
Bakgrunnen for at Norconsult har fått i oppdrag å revurdere faresonegrensene for aktuelt område er initiativ
fra grunneier, som mener det bør bli utført en ny lokal skredfarevurdering. Følgende rapport tar for seg ny
vurdering av reell skredfare for vurdert område.
Konklusjon
På bakgrunn av utført befaring, nye modelleringer og gjennomgang av grunnlagsmateriell trekkes følgende
konklusjoner
•
•

Dimensjonerende skredtype for planområde er snøskred, samt flom – og sørpeskred fra Buabekken.
Planområde er vurdert til å ha tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred, flom – og sørpeskred i henhold til
sikkerhetsklasse S2.

Hovedargumenter for å friskmelde eksisterende faresoner er følgende:
-

Aktuelle løsneområder for snøskred har slak helning med begrenset utstrekning, noe som vil
favorisere små løsnevolum.
Slak terrenghelning i løsneområdene, kombinert med flatere områder i underkant, reduserer
sannsynligheten for naturlig utløsning av skred, samt utvikling av større skred
Slak terrenghelning og «rett linje kurvatur» i aktuelle skredløp, kombinert med skog i utløpsområdet,
vil hindre medrivning og utvikling av større skred.
Modelleringsresultater viser at selv en i situasjon med ekstreme snøforhold, vil skred ikke nå
planområde.
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1
1.1

Innledning
Bakgrunn og hensikt

Norconsult AS er engasjert av Harald Rogstad for å revurdere skredfare og tidligere fastsatt faresonegrenser
for nye hyttetomter ved Øvre Gorsetgrenda i Oppdal kommune. Aktuelt planområde ligger øverst i
Gorsetgrenda like sør for hovednedfartene til Stølen skisenter, se Figur 1 og Figur 2.
Det er tidligere utført en faresonekartlegging av Skred AS i planområde. Kartleggingen var en del av et
større kartleggingsprosjekt for utvalgte områder i Oppdal kommune (Skred AS, 2018). Faresonegrensene fra
denne kartleggingen viser at planområde blir liggende innenfor sikkerhetsklasse S2, med største tillatte
årlige nominelle sannsynlighet for skred på 1/1000. Snøskred er dimensjonerende skredype for faresonene.
Skred AS har også vurdert skredfare for flere hyttetomter like sør for dagens planområde (Skred AS, 2016).
Planområde ligger ikke innenfor NGI og NVE sitt aktsomhetskart for snøskred, men innenfor NVE sine
aktsomhetskart for jord – og flomskred.
En kommunal faresonekartlegging utføres over større områder. Simuleringer, feltbefaringer, innsamling av
data medfører fokus over større sammenhengende områder som gjør at vurderinger knyttet til spesifikke
områder nødvendigvis ikke blir nøyaktige nok. I.tillegg får man stadig mer erfaring med bruk av numeriske
modelleringsverktøy for å beregne realistiske rekkevidde til skred.
Følgende rapport gir en kort gjennomgang av gjeldene retningslinjer, grunnlagsmateriale og en ny vurdering
av reell skredfare for vurdert område. Det er utført en ny vurdering av snøskredfare, samt vurdering av – flom
– og sørpeskred.
Observasjoner på befaringen og registeringer i etterkant er sammenlignet med kartgrunnlag og øvrig
grunnlagsmateriale, og danner sammen grunnlag for vurderingene som er gjort. Det er utført nye vurderinger
av aktuelle løsneområder for snøskred, samt utført ny modellering av utløpslengder til dimensjonerende
skredtype i programvaren RAMMS.
Oversiktskart over området er vist i Figur 1. Detaljkart med planområde er vist i Figur 2.
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Figur 1. Oversikt over vurdert område.

Figur 2. Detaljert oversikt med aktuelt planområde.
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1.2

Retningslinjer og styrende dokumenter

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og byggesak er gitt i plan- og bygningsloven
(PBL) §§ 28-1 og 29-5 med tilhørende Byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 «Sikkerhet mot skred».
NVE sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner» beskriver hvordan skredfare bør utredes og
innarbeides i arealplaner og hvordan aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere
skredfareområder (NVE, 2020). Til retningslinjene veilederen «Sikkerhet mot skred i bratt terreng.
Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» tilknyttet, som gir anbefalinger til hvordan
skredfare bør vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL(NVE, 2020).
I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik
at krav til nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som tiltaket tilhører, se
Tabell 1. Retningsgivende eksempler til bestemmelse av sikkerhetsklasse er beskrevet i TEK 17. Byggverk
hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i
skredfarlig område.
Tabell 1: Sikkerhetsklasser og største nominelle årlige skredsannsynlighet

Sikkerhetsklasse

Konsekvens

S1
S2
S3

Liten
Middels
Stor

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

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Eksempel er garasjer, uthus, båtnaust, mindre
brygger og lagerbygninger med lite personopphold.
I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvens. Eksempel er bustadbygg med maksimalt 10
boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted der det normalt oppholder seg
maksimum 25 personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og hamneanlegg. S2 gjelder generelt
byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer, og/eller der det er middels økonomiske
eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Eksempel er byggverk med flere boenheter og
personer enn i S2, i tillegg til skoler, barnehager, sykehjem og lokale beredskapsinstitusjoner.
I henhold til TEK 17 kan det for uteareal tilhørende bygninger som inngår i S3, vurderes å redusere krav til
sikkerhet til sikkerhetsklasse S2. Blant momentene som må vurderes er eksponeringstid for personer og
antall personer som oppholder seg på det aktuelle utearealet.
Tiltaket som vurderes i dette tilfelle er bygging av nye hytter i aktuelt planområde. Tiltaket faller da inn under
sikkerhetsklasse S2 med største tillatte årlige nominelle sannsynlighet på 1/1000.

1.3

Revisjon av skredfareutredninger

Det er tidligere utført en faresonekartlegging for området. Bakgrunn for at Norconsult har fått i oppdrag å
revurdere faresonegrensene for aktuelt område er initiativ fra grunneier, som mener det bør bli utført en ny
lokal skredfarevurdering.
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NVE sier at dersom forutsetningene for en skredfarevurdering endres kan det være behov for ny
skredfarevurdering. Eksempel på endrede forutsetninger vil være om det er oppdaget feil eller mangler i
tidligere skredfareutredning. Grunneier mener at eksisterende faresoner er for konservativ da det ikke er
kjent at det har gått skred i område. Ved utførelse av en kommunal faresonekartlegging utføres dette over
større områder. Simuleringer, feltbefaringer, innsamling av data medfører fokus over større
sammenhengende områder som gjør at vurderinger knyttet til spesifikke områder ikke har tilstrekkelig
detaljeringsgrad.

1.4

Restrisiko for skred

Plan og bygningsloven med tilhørende Byggteknisk forskrift TEK17 definerer hvor stor risiko (nominell
sannsynlighet) for skred som kan aksepteres, og dette er gjenspeilet i de ulike sikkerhetsklassene for skred.
Kravene i forskriften er formulert ut ifra at desto større konsekvensen av skred kan være, desto lavere
nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres.
Årlig nominell sannsynlig er per definisjon i TEK17 vurdert ut ifra en enhetsbredde definert av en
tomtebredde angitt til 30 meter. Regelverkets krav til største årlige nominelle sannsynlighet for skred
medfører at maksimale utløpslengder for skred vil være lenger enn fastsatte farsonegrenser. Ut ifra
gjeldende regelverk vil det derfor være en restrisiko for skred utover faresonegrensene. Dette gjelder også
for sikkerhetsklasse S3, da denne angir årlig nominell sannsynlighet for skred større enn, eller lik, 1/5000, og
dermed også har en iboende restrisiko for at skred kan gå lengre enn fastsatt faresone.

1.5

Grunnlagsmateriale

Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i vurderingen:
•
•
•
•
•
•
•

Topografiske kart fra www.norgeskart.no
FKB- Laserhøydedata fra 2016 med oppløsning på 0,5 meter fra www.hoydedata.no.
Flyfoto fra www.norgeibilder.no
Aktsomhetskart for skred, oversikt over historiske skredhendelser fra http://atlas.nve.no
Kommunal skredfarekartlegging. Rapport nr 8/2018 (Skred AS, 2018)
Rapport nr. 16078-01-01 (Skred AS, 2016)
Rapport nr. 16078-02-1 (Skred AS, 2016)

Grunnlag fra nettsteder er samlet inn i desember 2020.

1.6

Aktsomhetskart for skred

NVE sine landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang, snøskred samt jord- og flomskred viser potensielle
fareområder for skred. Aktsomhetskart gir ikke opplysninger om sannsynlighet eller hyppighet for skred.
Aktsomhetskartene er utarbeidet ved hjelp av datamodeller som ut fra terrengdata og utvalgte parametere
gjenkjenner områder som teoretisk kan være utsatt for disse skredtypene. Dette er grove kart som ikke tar
hensyn til lokale forhold som blant annet klima, skog og mindre terrengformasjoner. Det er ikke utført
systematisk befaring ved utarbeiding av kartene. Oppløsningen på terrengmodellen som danner grunnlaget
for kartene er grove (jord- og flomskred = 10 meter, steinsprang og snøskred = 25 meter), og dette kan føre
til at ikke alle løsneområder blir fanget opp. For eksempel vil skrenter lavere enn 25 meter falle utenfor. I
områder der det eksisterer faresonekart erstatter disse aktsomhetskartene.
For utvalgte områder i landet finnes det aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI. Disse er
basert på tilsvarende modeller som de landsdekkende aktsomhetskartene fra NVE. I tillegg er det
gjennomført enkel befaring med vurdering av terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold som kan
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påvirke utløpsområdet. I forhold til NVE sine retningslinjer kan disse kartene benyttes i stedet for de
landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred.
Vurdert område ligger utenfor NVE og NGI sitt aktsomhetskart for snøskred, men innenfor NVE sine
aktsomhetsområder for jord- og flomskred, se Error! Reference source not found..

Figur 3. NVE sitt aktsomhetskart for jord - og flomskred.

1.7

Historiske hendelser og sikringstiltak

Det ble ikke observert sikringstiltak i område under befaringen, noe som heller ikke er registrert i NVE Atlas
(NVE, 2020). Norconsult har vært i kontakt med lokal personell på Oppdal som har god kjennskap til
skredproblematikken i områdene knyttet til skisenteret. Det finnes ikke opplysninger om andre
skredhendelser i nærheten av Gorsetgrenda. Dette er i samsvar med informasjon fra grunneier. Skred AS
har påpekt at det går noen snøskred i forbindelse med skikjøring i fjellområder lenger nord og nordvest
(Skred AS, 2018)
I 2018 gikk det et snøskred som traff en hytte i Grønlia hyttefelt ved Skarvatnet, se Figur 4. Dette område
ligger ca. 11 km nordvest for Gorsetgrenda hyttefelt. Skredet gikk etter en lang periode med vind fra sørøstlig
retning. Løsneområde ligger like under et platå som utgjør et stort henteområde for vindtransportert snø.
Skredløpets bratthet og form legger til rette for at erosjon og medrivning av masser, noe som ofte gir lange
utløp.
Det er flere aktive snøskredområder i Hovden og Vangslia skisenter. De fleste skredene er skiløperutløste
skred, men det har også gått flere naturlige utløste skred. Disse er gjerne knyttet til bratte terrengformasjoner
som samler mye vindtransportert snø. Et eksempel er skredet som gikk 2015 i et dalsøkk mellom Vangslia
og Ådalen skisenter, ca. 2,5 km fra Gorsetgrenda hyttefelt. Skredet gikk etter en lang periode med sterk vind
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fra nordvest. Bruddkanten på skredet ble vurdert til å være ca. 1,8 meter. Skredet gikk like stort på samme
sted i 1969, se Figur 5.

Figur 4. Gult omriss viser av skredet som gikk inn i Grønlia hyttefelt 15.1.2018. Bilde er hentet fra rapport nr 8/2018.

Figur 5. I 2015 gikk det et stort skred i et dalsøkk mellom Vangslia skisenter og Ådalen (Foto: Adressa.no). Rød sirkel
markerer aktuelt planområde. I følge lokale skal skredet ha gått like stort i 1969.
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1.8

Informasjon om tidligere skredfarevurderinger

Skred AS har utført en kommunal faresonekartlegging i område etter sikkerhetskrav i TEK 17 for Oppdal
kommune (Skred AS, 2018). Faresonegrensene fra denne kartleggingen viser at planområde blir liggende
innenfor faresone for skred med årlige nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000, se Figur 6.
Området tilfredsstiller dermed ikke krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2. Det er snøskred som
er dimensjonerende skredtype for denne vurderingen.

Figur 6. Planområde med faresonegrenser for skred. Snøskred er dimensjonerende skredtype. Rødt område markerer
årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000 (S2), mens gult område markerer en nominell sannsynlighet
større enn 1/5000 (S3)

I 2016 utførte Skred AS skredfarevurdering av flere hyttetomter like sør for dagens planområde, se Figur 7
Det ble konkludert med at tomtene tilfredsstilte krav til sikkerhet i henhold til TEK 10. Snøskred ble vurdert
som en ikke dimensjonerende skredtype på grunn av slakt terreng (Skred AS, 2016).
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Figur 7. Grønne polygon viser områder som ble vurdert av Skred AS i 2016 i Øvre Gorsetgrenda hyttefelt. Stiplet rød linje
viser sporlogg fra befaringen utført av Skred AS. Lilla strek markerer gjeldende planområde for foreliggende
skredfarevurdering. Figur er hentet fra Rapport nr. 16078-02-1 (Skred AS, 2016).

Vurderinger for fastsettelse eksisterende faresoner
Dette avsnittet oppsummerer hvilke vurderinger som ligger bak faresonene utarbeidet av Skred AS i 2018
(Rapport nr. 8/2018).
Klimaanalyse
Følgende stasjoner er brukt i klimanalysen (se Figur 8 for plassering):
•
•
•

63530 Hafsås (698 moh.) Har nedbørsmålinger som startet i 1977.
63580 Ångardsvatnet (596 moh.). Har nedbørsmålinger som startet i 1965.
63705 Oppdal Sæter (605 moh.). Har kun vinddata.
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Figur 8. Oversikt over værstasjonene brukt i skredfarekartleggingen. Kartet viser i tillegg de kartlagte områdene i Oppdal
kommune. Hentet fra rapport nr 8/2018.

For snøskredfarevurderingen er stasjon 63530 Hafsås og stasjon 63580 Ångardsvatnet benyttet for å
beregne 3-døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall. Resultatene viser henholdsvis 145 og 135 cm (
Figur 9). Dette ble benyttet som utgangspunkt for modellering av snøskred med returperiode på 1000 år.
Analyse av fremherskende vindretninger viser at store snøfall i området primært forekommer
med nordvestlig vind.
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Figur 9. Beregnet 3-døgnsnedbør med ulike gjentaksintervaller for vintermånedene desember til april. Hentet fra rapport
nr 8/2018.

Modellering av snøskred
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen mfl., 2010), versjon
1.7.20. Det er brukt standard friksjonsparameterne μ og ξ er som anbefales i programmet, med unntak av at
øvre høydenivå er redusert med 500 meter. Størrelse på løsneområdene er vurdert etter terrengform,
helning i terrengmodell, historisk informasjon, og vurdering i felt. Skred AS har anvendt en digital
terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet mellom 2014 og 2016. Bruddhøyder i
løsneområdene er vurdert fra klimaanalysen samt justering etter lokale topografiske forhold.
Figur 10 viser utført modellering av snøskred fra 4 ulike løsneområder. Det kommer frem av
modelleringsresultatene at det er brukt en bruddhøyde på 2 meter på samtlige løsneområder, se Figur 10.
Løsnevolum for de ulike modellskredene fremkommer ikke av rapporten. I deler av fjellsiden er skogen
vurdert å kunne ha en bremsende, men liten effekt på snøskred. Det er likevel opplyst om at det er tatt
hensyn til skog i modelleringen. Aktuelle områder der skog er vurdert til å ha bremsende effekt på snøskred
ovenfor Gorsetgrenda hyttefelt, kommer ikke frem i rapporten.
Det er også modellert utbredelse av flom – og sørpeskred i Buabekken som ligger like vest for planområde.
Dette ble utført av Skred AS både i 2016 og i 2018. Resultatene fra modelleringen er vist i Figur 11 og Figur
12.

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Os\519\12\5191206\4 Resultatdokumenter\41 Rapporter

2020-12-11 | Side 14 av 31

Vurdering av skredfare for nytt planområde ved øvre Gorsetgrenda
Reguleringsplan
Oppdragsnr.: 5191206 Dokumentnr.: INGEO-01 Versjon: J01

Figur 10. Modellert utløp for snøskred utført av skred AS i 2018. Lilla strek markerer gjeldene planområde. Figur er
hentet fra Rapport nr. 8/2018 (Skred AS, 2018). Relevante løsneområder er nummerert fra 1-4. Mørk blå skravur i
løsneområdene indikerer en bruddkant på 2 meter.

Figur 11. Modellert utløp for flom – og sørpeskred, utført av skred AS i 2018. Lilla strek markerer gjeldene planområde.
Figur er hentet fra Rapport nr. 8/2018 (Skred AS, 2018).
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Figur 12. Viser modellert utbredelse av jord - og flomskred fra Buabekken, utført av Skred AS i 2016. Lilla strek markerer
gjeldene planområde. Figur er hentet fra Rapport nr. 16078-02-1 (Skred AS, 2016).

Begrunnelse for fastsetting av faresonegrensen

Følgende utdrag er hentet fra rapport nr. 8/2018 for det aktuelle kartleggingsområde som dekker
Gorsetgrenda hyttefelt:
«Klimaanalyse og terrengobservasjoner tilsier at mange terrengpartier ovenfor skoggrensen kan gi snøskred
i stand til å bevege seg relativt langt ned fjellsiden, spesielt under NV-vind. Videre indikerer
modelleringsresultater at utløp inn i kartleggingsområdet er mulig, selv når dagens skog er tatt i betraktning
(Vedlegg 1D og Vedlegg 1F). Vi mener altså at skredutløp som kan berøre den øvre delen av
kartleggingsområdet er mulig for scenarioer med ca. 1000 års gjentaksintervall. Når det gjelder effekten av
alpinanlegget på snøskredfaren, i bratte terrengpartier avskoget ifb. Etablering av skiløyper og heistraseer,
mener vi at regelmessig drift av traseene gjør utløsning av snøskred lite sannsynlig så lenge man vurderer
scenarioer opptil 100 – 200 år. Ved værforhold som nærmer seg de som definerer 1000 og 5000 års
hendelser, antar vi imidlertid at alpinanlegget ville ha vært stengt lenge nok til at snøskred også kan løsne
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fra brattheng på nedfartsløyper og skiheiser. Dette forklarer hvorfor vi har lagt mulige løsneområder for
snøskred enkelte steder langs disse traseene».
Faresonegrensene sammenfaller mer eller mindre med modellert utløp i dette område.

1.9

Utførte undersøkelser

Befaringen ble utført av ingeniørgeolog Gunne Håland 12. november 2020. Befaringen ble utført til fots i
terrenget. Det var overskyet og tørre forhold under befaringen.

1.10

Forutsetninger for skredfarevurderinger

I henhold til NVE sine retningslinjer vurderes skredfaren i henhold til dagens situasjon med hensyn til
terreng, vegetasjon, bebyggelse osv.
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2
2.1

Områdebeskrivelse
Topografi

Gorsetgrenda hyttefelt (kote 715) ligger like sør for hovednedfartene til Stølen skisenter, se Figur
13.Terrenget ovenfor planområde har en gjennomsnittlig helning i underkant av 20 grader opp til kote 800.
Mellom kote 800 - 900 er gjennomsnittlig helning i overkant av 20 grader. Videre over kote 900 og opp til
øverste platåkant (kote 960) er det flere mindre områder med helning på over 30 grader. Dette kan være
kildeområder for utløsning av mindre snøskred.
Det går et sammenhengende belte med skog opp til kote 900 mellom to av nedfartene, se oransje linje i
Figur 13. For mer informasjonen om skog henvises det til Kap. 2,4.
Terrengprofiler fra potensielle løsneområder og ned til planområdet viser at terrengoverflaten har lite
krumning, men en tilnærmet rett linje, se Figur 15.

Figur 13. Oversikt over dalsiden ovenfor planområde (rød sirkel). Grønn linje markerer Buabekken, oransje linje markerer
belte med skog mellom kote 750-900.
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Figur 14. Terrenghelning i dalsiden ovenfor planområde
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Figur 15. Terrengprofil fra aktuelle løsneområder ned til planområde.
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2.2

Klima

Klimadata er hentet fra rapport nr.8/2018 (Skred AS, 2018) som også vurderes å være gjeldene for denne
skredfarevurderingen. Det henvises til Kap. 1,8,1 i denne rapporten for utdrag av klimaanalysen, og til Kap.
2,3 i rapport nr. 8 /2018 for mer utfyllende informasjon.
Det er viktig å presisere at det ikke er nevnt i rapport nr.8/2018 at det går et tydelig klimaskille et sted mellom
Storhornet og Skarvatnet på Oppdal. Det kommer betydelig mer nedbør på vestsiden inn mot Storlidalen enn
lenger øst mot Oppdal sentrum og nordover mot Stølen. Dette kommer delvis frem av snøkartet vist i Figur
16.
Snøkartet i Figur 16 viser største årlig maksimale snødybde for område Trollheimen og Oppdal. Dataene
representerer normalverdiene for perioden 1971-2000. Rød strek i Figur 16 marker ca. plassering av
klimagrense i Oppdalsområde. Grensen er satt omtrentlig basert på lokal info, samt egne erfaringer etter
flere år med arbeid innenfor snøskredvarsling i området (varsom.no).
Klimadataene vist i Figur 16 er hentet fra senorge.no og er interpolerte verdier fra de nærmeste
værstasjonene. Selv om dette ikke er ekstreme verdier, kommer det likevel frem at det er forskjell i
nedbørsmengde fra vest i Storlidalen til Oppdal sentrum. Hadde det vært flere værstasjoner med lange
tidsserier med snødybdemålinger på østsiden av Oppdal sentrum, hadde man trolig sett enda større forskjell
i kartene.

Figur 16. Normal årsmaksimum av snødybde (i cm) for normalperioden 1971-2000 hentet fra www.senorge.no. Oransje
sirkel viser områdeavgrensing for aktuelt planområde. Rød strek markerer omtrentlig plassering av klimagrense.
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2.3

Vannveger

Buabekken kommer ned like på vestsiden av planområde. Bekkeløpet er veletablert og har opprinnelse fra et
lite vatn (kote 1002) som ligger mellom Hovden og Ådalen skisenter. Dette bekkeløpet er kildeområdet som
ligger til grunn for aktsomhetskart for jord – og flomskred, se Figur 3. Det ble ikke observert andre vannveier
som er relevant for planområde under befaringen.

2.4

Observasjoner og registreringer

Hensikten med befaringen var å se nærmere på kartlagte faresoner som går inn i planområdet med hensyn
til snøskred. Omtalte observasjoner er sammenfattet i et registreringskart, se Figur 17.
Figur 18 er tatt fra planområde og oppover i dalsiden. Skogen består for det meste av bjørk og er relativ
åpen like ovenfor planområde. Skogen blir noe tettere i omtalt belte mellom kote 750-900, se Figur 13 og
Figur 19. I dette område er det en avstand mellom trærne på ca. 2-5 meter med kronebredde på ca. 20-50
cm. Over kote 900 ble det registrert 4 mindre områder der det kan legge seg ut betydelig mengder med snø
i forbindelse med vind og nedbør fra nordvest. Områdene en gjennomsnittlig helning på ca. 27-30 grader og
har en begrenset utstrekning. Områdene blir videre i rapporten omtalt som løsneområde 1 - 4 i
registreringskart og Figur 20 - Figur 23. Flere av disse områdene samfaller delvis med løsneområdene som
Skred AS har brukt i modelleringen.
I underkant av samtlige løsneområder, med unntak av løsneområde 4, blir terrenget betydelig slakere i form
av skogsveg eller en naturlig flate. Det ble ikke observert tegn til tidligere skredhendelser i eksisterende
vegetasjon.
Hovedinntrykket fra befaringen er at dalsiden ovenfor planområde ikke er et typisk skredterreng.

Figur 17. Registreringskart.
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Figur 18. Bilde er tatt fra planområde og oppover dalsiden. Øverst i bilde observeres platåkant ved kote 960.

Figur 19. Viser tetthet på skog i omtalt belte mellom kote 750-900.
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Figur 20. Rød stiplet linje markerer område omtalt som løsneområde 1. Det går en skogsveg like under løsneområde
som bidrar til utslaking av terrenget.
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Figur 21. Rød stiplet linje markerer område omtalt som løsneområde 2. Det går en naturlig flate like under løsneområde
som bidrar til utslaking av terrenget.
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Figur 22. Rød stiplet linje markerer område omtalt som løsneområde 3. Det går en anleggsveg like under løsneområde
som bidrar til utslaking av terrenget.

Figur 23. Rød stiplet linje markerer område omtalt som løsneområde 4.
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3

Modellering og skreddynamiske betraktninger

Det er utviklet flere teoretiske modeller for å beskrive bevegelsen til ulike typer snøskred. De fleste
numeriske modellene baserer seg på generell hydraulisk teori der man anvender matematiske ligninger som
beskriver en ikke – Newtonsk væske i åpen kanal. Modellene er i kontinuerlig utvikling etter hvert som man
får mer erfaringer. Det har derfor blitt utført nye modelleringer for å vurdere utløpsdistanser og
skredhastighet i dette tilfelle.
I denne rapporten har RAMMS, versjon 1,7,2 (Rapid Mass Movements) blitt brukt som modelleringsverktøy.
Programmet er en 2-dimensjonal numerisk modell som beregner skredhastighet, flytehøyde (skredtykkelse)
og bredde til snøskred over et 3 – dimensjonalt terreng i skredbanen. Modellen er utviklet i Sveits, og er
kalibrert etter fullskala testforsøk gjort med snøskred i alpene (Christen, 2004).
Forståelsen av de fysiske og dynamiske egenskapene til et snøskred i bevegelse er meget komplisert og er
ennå ikke fult ut forstått. Skredets hastighet, volum, vanninnhold og temperatur er i konstant endring når
skredet beveger seg nedover skredbanen. Snøskredmodulen i RAMMS er bygd på granulære friksjonslover
som er bedre tilpasset tørre skred enn våte skred, og tar ikke betraktning at snøens fysiske egenskaper
endres underveis i skredløpet.
De fleste snøskred øker gjerne i volum nedover skredbanen som følge av medriving/erosjon (entrainment).
Samtidig kan skred også avsette masser. Standard versjonen i RAMMS tar ikke hensyn til endring i volum
slik at løsnevolumet (startvolumet) er det samme som det totale skredvolumet i modellen. I noen skredløp
kan denne forenklingen gi et godt resultat, mens i andre skredløp kan det totale skredvolumet bli
underestimert.
Terrenghelning og kurvatur i skredbanen er også faktorer som i stor grad påvirker dynamikken og
egenskapene i skredet. Det må være bratt nok i skredbanen for at det skal utvikles erosjon. I tillegg må det
være nok startenergi det øyeblikket skredet løsner for at medrivning skal oppstå. NGI har gjort statistisk
behandling av 206 kjente skred hvor man har undersøkt hvordan de topografiske forholden påvirker
utløpdistanse. I skredbaner med profil som ligner parabelbue, vil mindre andel av skredets potensielle energi
gå over til varme, noe som gir lengre utløp. Dette gjelder spesielt for parabelbuer med lav stigning (Bakkehøi
og Norem, 1994). Dette er eksempler som kan være utfordrende å modellere.
RAMMS har blitt brukt en god del i Norge de siste årene og man begynner å få en god del erfaring med bruk
av modellen i norske forhold. Erfaringer viser at RAMMS i noen tilfeller ikke har implementere stoppkriterier
som er gode nok for å modellere oppbremsingen til skredene i utløpsområdet. Dette er spesielt utfordrende i
med utløpsområder som ligger i slakt hellende terreng. Her kan gjerne RAMMS overestimere rekkevidde til
skredene.
En annen utfordring er å ha en god nok digital terrengmodell som klarer å fange opp små terrengformasjoner
som påvirker oppførselen til skredene. Dette kan føre til at modellen simulerer skred som tar andre veger i
terrenget enn det som er observert i virkeligheten. Modellen vil aldri simulere virkeligheten, og er kun et
hjelpemiddel for å vurdere av utbredelse og hastighet til skredene.
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3.1

Input parametere i simuleringen

Det er tatt utgangspunktet i en flakskredsituasjon med tørr snø langs hele skredbanen. Det er kjørt en
separat modellering for hver av de 4 aktuelle løsneområdene. Bruddkant til løsneområdene ble vurdert ut fra
bilder og terrenganalyse, kjennskap til lokale klimatiske forhold, samt erfaringer fra lignende prosjekter. Det
ble gjort følgende modelleringer i RAMMS:
1. Det ble først kjørt en modellering for hver av de aktuelle løsneområdene med standard
friksjonsparametere (friksjonskategori 300 år) med unntak av høydeintervallene ble satt til lim 1:
1150 m og lim 2:650 m. Dette skal i teorien gi noe mindre friksjon og dermed lengre utløp. Det ble
valgt en flaktykkelse på 1,7 meter. Løsnevolum varierer da fra 3200 m3 – 5000 m3. Det er tatt hensyn
til skog med tanke på økt bremsemotstand på skred mellom kote 750 - 900. Vurdert skredscenarioer
har en antatt returperiode på 300 - 1000 år.
2. Det ble kjørt en modellering som skulle representere en ekstrem situasjon med antatt returperiode
på 1000 - 5000 år. Løsneområde 2 og 3 ble slått sammen og det ble valgt en flaktykkelse på 2
meter. Dette gav et løsnevolum på ca. 11000m3. I tillegg ble det kjørt en modellering fra
løsneområde 4 med flaktykkelse på 2 meter, noe som gav et løsnevolum på ca. 3700m 3. Det ble
ikke tatt hensyn til skog i denne kjøringen.
Vedlegg 1 og 2 viser resultater fra henholdsvis første og andre modellkjøring. Resultatene er nærmere
omtalt i kap 4.
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4
4.1

Vurdering av skredfare
Snø- og sørpeskred

Snøskred
Snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30 og 50 grader bratt, men det er registrert snøskred som
har løsnet helt ned til 25 grader (NVE, 2020). I slake skråninger (30-35 grader) må det komme 1-2 meter snø
i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile forhold (NVE, 2020). Langs vestlandskysten av Norge kommer
det meste av snøen fra SV-NV vindretninger, noe som betyr at østvendte fjellsider har størst potensiale for
skredaktivitet (NVE, 2020). Forsenkninger som skålformasjoner, gjel og skar er vanlige terrengformasjoner
der det kan løsne skred. Store flate områder/platåer over løsneområdene vil ofte bidra til økt akkumulering
av snø inn i løsneområdene, noe som kan gi økt snøskredfare. Tett skog i fjellsiden vil ofte hindre utløsning
av snøskred. Forutsetningen er at trærne er så høye at de ikke snør ned. Tett skog vil ofte ha god
bremseeffekt på skred som eventuelt løsner like over skoggrensen. Skogen har ofte mindre bremseeffekt i
høyfjellsområder, og spesielt i områder der skredene får utviklet store hastigheter før skredmassene treffer
skogen. Store snøskred med høy hastighet vil vanligvis ikke bremses før helningsvinkelen kommer under 10
- 20 grader.
Løsneområdende 1-4 ligger under en platåkant i le for NV-førende vindretning. Informasjon om lokal
klimagrense viser at det kommer betydelig mindre nedbør i dette område sammenlignet med for eksempel
Angårdsvatnet i Storlidalen. Bak platåkanten ligger det et relativt stort henteområde som kan gi betydelig
pålagring av snø når det blåser kraftig fra sektoren V-NV. Forholdene ligger derfor til rette for å få tilført mye
snø.
Løsneområdene har slak helning og har begrenset utstrekning. Terrenganalyse og befaringsobservasjoner
viser at man trolig ikke vil få bruddkanter lengre enn 100-150 meter. Selv om forholdene ligger til rette for å
få tilført mye snø inn i løsneområdene vil flat terrengform og liten utstrekning, favorisere små løsnevolum.
Utløpslengde til snøskred vil avhenge av mange faktorer som type snøskred, helning i løsneområdet, helning
i utløpsområder, vegetasjon, kanalisering av skredløp m.m. Det er vurdert at skianlegget ikke vil ha effekt på
utløsning og rekkevidde på snøskred for returperioder på 300 – 1000, noe som Skred AS også har presisert.
Helningsvinkelen i de aktuelle løsneområder er 27-30 grader, noe som er i nedre grense på friksjonsvinkler
som er observert på snøskred i naturen. Slak helning i løsneområde kombinert med utflating i underkant,
reduserer sannsynligheten for naturlig utglidning av snømasser. Gjennomsnittlig terrenghelning på rundt 20
grader i et åpent terreng (uten kanalisering) er for slakt til å utvikle erosjon/medrivning dersom skred skulle
løsne.
Terrengprofiler fra aktuelle løsneområder til planområde viser en «rett linje» kurvatur. En slik kurvatur vil i
naturen øke friksjonen og redusere muligheten for erosjon til snøskred. Dersom snømasser skulle gli ut
under spesielle forhold, vil skredene ikke få utviklet store hastigheter før de når slakere terreng og tettere
skog. Skredene vil mest sannsynlig stoppe like under løsneområdene, eller i toppen av skogen.
Som ekstra støtte til vurderingene ble det utført nye modelleringer av snøskred i programvaren RAMMS. Det
ble kjørt to ulike scenarioer som skulle representere en returperiode på henholdsvis 300-1000 år og en
ekstrem situasjon tilsvarende 1000 – 5000 år. Det henvises til avsnitt 3,1 for mer informasjon om input i
modellen for de ulike modelleringene.
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Resultatene viser at for scenarioet 1 (300-1000 år) med å ta hensyn til skog, stopper de lengste utløpene i
skogen over kote 800, ca. 270 meter fra planområde. Resultatene fra scenarioet 2 (1000-5000 år) uten å ta
hensyn til skog, viser at de lengste utløpene kan gå ned til kote 725, like øst for planområde.
På bakgrunn av topografiske forhold i aktuelle dalsiden og skreddynamiske betraktninger er det vurdert at
eksisterende faresoner er for konservative og gir ikke et riktig bilde av lokal fare for snøskred.
Det vurderes at planområde har tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred i henhold til sikkerhetsklasse S2.

4.2

Flomskred og sørpeskred

Vurdert område ligger innenfor NVE sitt aktsomhetskart for jord - og flomskred. Aktsomhetskartet generes i
Buabekken ca. ved kote 775.
Flomskred utløses der det kan samles mye vann i elve- og bekkeløp, men også i flombekker, ravinedaler og
forsenkninger/gjel med tilgang til mye løsmasser. Flomskred starter gjerne med erosjon av løsmasser langs
vannveiene og utvikles seg til et flomskred dersom terrenget er bratt nok og at det er nok tilgjengelig
løsmasser som kan eroderes. Vanligvis må terrenget være brattere enn 15-20 grader for å få tilstrekkelig
erosjon.
Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den får flytende oppførsel.
Sørpeskred ut løses oftest i perioder med kraftig regn og/eller intens snøsmelting ved brå
temperaturøkninger. Det må normalt ligge mer enn 50 cm med snø i terrenget og snødekket må gjerne bestå
av kantkornkrystaller (grove krystaller) som kan samle vann. Skredene følger helst bekke- og elvedrag fra
myrområder, vann eller slake forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor det
kan bli store vannansamlinger i snødekket. Erfaringer fra tidligere hendelser viser at snøskred som demmer
opp en trang elvedal eller ved elveutløp er en vanlig årsak til å få utløst sørpeskred. Når snøen er mettet
med vann vil snødemningen fra snøskredet brytes som et sørpeskred. I slike tilfeller vil et sørpeskred kunne
løses ut, selv om værforholdene ikke tilsier det. Sørpeskredene kan derfor forekomme i ulike terrengtyper og
kan være vanskelig å forutsi. Sørpeskredene kan få lange utløp spesielt når de følger bekk – eller elveleier.
Skred AS har vurdert at det både kan dannes både sørpeskred og flomskred i Buabekken (rapport nr.
8/2018 og 16078-02-1). Modelleringsresultater fra 2016 og 2018 viser at eventuelle flom – og sørpeskred vil
følge bekkeløpet og vil ikke bre seg utover mot eksisterende hytter eller nytt planområde i Gorsetgrenda.
Det vurderes at planområde har tilstrekkelig sikkerhet mot flomskred – og sørpeskred, og har tilstrekkelig
sikkerhet mot snøskred i henhold til sikkerhetsklasse S2.
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5 Konklusjon/oppsummering
Planområde ligger innenfor faresone med årlig nominell sannsynlighet på 1/1000, og oppfyller dermed ikke
sikkerhetskrav mot skred i henhold til sikkerhetsklasse S2 i TEK 17.
På bakgrunn av utført befaring, nye modelleringer og gjennomgang av grunnlagsmateriell trekkes følgende
konklusjoner
•
•

Dimensjonerende skredtype for planområde er snøskred, samt flom – og sørpeskred fra Buabekken.
Planområde er vurdert til å ha tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred, flom – og sørpeskred i henhold til
sikkerhetsklasse S2.

Hovedargumenter for å friskmelde eksisterende faresoner er følgende:
-

Aktuelle løsneområder for snøskred har slak helning med begrenset utstrekning, noe som vil
favorisere små løsnevolum.
Slak terrenghelning i løsneområdene, kombinert med flatere områder i underkant, reduserer
sannsynligheten for naturlig utløsning av skred, samt utvikling av større skred.
Slak terrenghelning og «rett linje kurvatur» i aktuelle skredløp, kombinert med betydelig menger med
skog, vil hindre medrivning og utvikling av større skred.
Modelleringsresultater viser at selv en i situasjon med ekstreme snøforhold, vil skred ikke nå frem til
planområde.

Vedlegg
1. Modelleringsresultater snøskred, scenario 1 (returperiode 300-1000 år) i A3
2. Modelleringsresultater snøskred, scenario 2 (returperiode 300-1000 år) i A3
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