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Undertegnende bistår Ken-Åke Grahn i ovennevnte sak.
Det vises til tidligere dialog med Oppdal kommune, og sender som avtalt nødvendige søknadsskjema og krav om
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Skredfarevurdering
Et uthus ved hyttetunet på GBnr.214/19 ved Skarvatnet i Oppdal kommune (Figur 1)
planlegges endret til hytte/anneks tilrettelagt for overnatting. Ifølge TEK17 §7-3 krever det
påtenkte bruksformålet en årlig sannsynlighet for skader fra skred som ikke overstiger
1/1000 (sikkerhetsklasse S2). Hyttetunet ligger imidlertid nesten i sin helhet innenfor en
faresone for skred med årlig sannsynlighet<! 1/1000 som Skred AS tegnet som en del av et
større kartleggingsoppdrag for NVE (NVE, 2018).
Skred AS er bedt om å utføre en ny vurdering av faren for skred på hyttetunet, for å se om
lokale forhold tilsier at faresonen kan justeres, eller om overkommelige sikringstiltak kan
redusere faresonen nok til å kunne omregulere det aktuelle bygget til fritidsboligformål.
Dette notatet presenterer supplerende, detaljerte vurderinger til vår rapport for NVE (2018),
gjort iht. TEK17 med veileder, samt NVEs nettbaserte veileder «S1Kkcrl1ct 1110tskre r_bratt
tetrenE».

AIie skredtyper i bratt terreng er vurdert. Dette inkluderer snøskred og sorpeskred, jord- og
flomskred, samt steinsprang og steinskred. Dette notatet diskuterer imidlertid bare faren for
snøskred, da det kun er denne skredtypen som nye elementer gjør mulig å revurdere i
forhold til NVE, 2018. For øvrige skredtyper bekreftes vurderingene i NVE, 2018.

Informasjon om tidligere skredhendelser er viktig for vurdering av skredfare. Dersom det
kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene.

A

SKREDAS :
Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik de var

p

vurderingstidspunktet,

p?

tilgjengelig bildemateriale, flyfoto, og kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres,
kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering.
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Datagrunnlag

I det aktuelle området er det tilgjengelig en detaljert digital terrengmodell med oppløsning
på 1 mx1 m basert på laserscanningdata fra 2014. Denne terrengmodellen er benyttet som
datagrunnlag for helningskartet vist i Figur 2, som er beregnet med oppløsning på 2 mx2 m.

•••

Skred AS har vært på flere befaringer ved Skarvatnet i Oppdal. Hovedbefaringen for
skredfarekartleggingen i NVEs regi (NVE, 2018) ble utført i juni 2018, under sommerlige
forhold. Det ble også foretatt en kort befaring i februar 2018, men fokuset i den anledningen
var kun pa ostsiden av kartleggingsomr&det langs Skarvatnet.
For å skaffe grunnlag for de supplerende, detaljerte vurderingene i dette notatet var Skred
AS på en befaring ved det aktuelle hyttetunet den 22.05.2020, mens det fortsatt lå
betydelige snømengder etter den snørike vinteren 2019-2020.
Et bilde tatt den 22.05.2020, er vist i Figur 3. Observasjoner av de aktuelle løsneområdene
gjort under vinterlige forhold, er av stor betydning for vurderingene i dette notatet.

Det foreligger gode flyfotoer av fjellsiden fra 1963, 1987, 1988, 2002, 2008, 2009, 2014 og
2019 (www.nor ,,,bilder no). Sammenligning av disse bildene viser ingen vesentlig forskjell i
vegetasjonen i fjellsiden og ingen tegn på nye skred i perioden dekket av fotograferingene.

Skred AS har tidligere utført mange skredfarevurderinger

i Oppdal-området. Den av størst

betydning for dette notatet er skredfarekartleggingen av store deler av Oppdal kommune på
oppdrag fra NVE (NVE, 2018). Faresonen for skred med årlig sannsynlighet større enn
1/1000, som har relevans for dette notatet, er vist i Figur 6.

I den nasjonale skreddatabasen på NVE Atlas (NVE, 2020) er det registrert flere
skredhendelser, fjellsidene ovenfor Skarvatnet. Hendelsene er beskrevet i NVEs rapport
(2018). Ingen av skredhendelsene er lokalisert i området vurdert i dette notatet eller har
direkte relevans for det.
Hverken oppdragsgiveren eller Skred AS har egne opplysninger om at skred skal ha gått ned
mot det vurderte hyttetunet. De eldste tilgjengelige flybilder, fra 1963, viser allerede ei hytte
på tunet. Vi er ikke sikre på når den ble bygd, men har ikke opplysninger om at den skal ha
vært skadet av skred.

..--

Det vurderte området (Figur 1 til Figur 3) ligger på ca. 920 moh. i en østvendt fjellside som
stiger opptil 1216 moh. (Nonsha). Topografien i fjellsiden gjor imidlertid at bare en lokal
topp på 995 moh., og dermed en skråning på ca. 75 m høyde i forhold til hyttetunet, har
relevans for denne skredfarevurderingen.

Dette er den lokale fjelltoppen vist i Figur 3, der en

radioantenne er installert.
Som vist i Figur 2 er den 75 m høye skråningen ovenfor hyttetunet i all hovedsak slakere enn
25", bortsett fra et terrengbelte mellom 940 -- 970 moh. der helningen mer eller mindre
sammenhengende er over 25 - 30°. Det er i dette terrengbeltet at mulige losneomrder

for

snøskred ligger. Det bratte terrengbeltet inkluderer små, nesten vertikale fjellskrenter.
Selv om fjellsiden i grove trekk vender mot øst, har skråningen ovenfor hyttetunet lokalt et
fall mot sr - srost,

noe som også har relevans for den detaljerte skredfarevurderingen i

dette notatet.

Området ligger omtrent ved den lokale skoggrensen. Det er et lite terrengbelte dekket av
fjellbjørk mellom hyttetunet og det bratte terrengbeltet i skråningen, og ellers spredte
bjørketrær i det bratte terrengbeltet.

En analyse av områdets klimatiske trekk av betydning for skredfaren er utfort ifb.
skredfarevurderingen

i NVEs rapport (NVE, 2018). Klimaanalysen i den rapporten gir nyttige

indikasjoner og legges derfor til grunn for skredfarevurderingen

i dette notatet, f.eks. ved å

vise hvilke nedbørsmengder kan forekomme med store gjentaksintervall.

Skråningen ovenfor hyttetunet har, mellom 940 og 970 moh., et terrengbelte brattere enn
27- 30 der snøskred i teorien kan utløses. Dette bratte terrengbeltet var i NVEs rapport
(NVE, 2018) markert som et sammenhengende løsneområde for snøskred, vist i Figur 4.
Definisjonen av løsneområdene i NVE, 2018 ble gjort på bakgrunn av en terrengmodell med
5 mx5 m oppløsning, som anbefalt ved skredfarekartlegging av store fjellsider.
Når terrengforholdene

i en 75 m høy lokal skråning skal vurderes, er det imidlertid bedre å

bruke terrengmodeller med høyere oppløsning. For helningskartet i dette notatet (Figur 2)
har vi valgt 2 m x 2 m oppløsning. Denne gir en bedre definisjon av terrenget ift.
terrengmodeller med 5 m celler, men uten fange

opp de aller minste, og lite viktige

topografiske detaljene som fanges opp av terrengmodeller på 1 m oppløsning.
Når terrenget studeres på denne måten er det tydelig at det bratte terrengbeltet ovenfor
hyttetunet inkluderer små, nesten vertikale fjellskrenter. De enkelte skrentene, som også
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A

SKREDAS
vises i Figur 3, er om lag 3- 10 m høye og avbryter partiene med helning som er egnet til
snoskredutlsning.
Bruddforplanting over slike nær vertikale skrenter, i det som i utgangspunktet er veldig små
losneomrjder for snskred, vurderes ikke 3 vere realistisk. Dette betyr at lsneomr@dene i
den aktuelle skråningen kan defineres på en måte som er bedre tilpasset de lokale
forholdene enn det som ble gjort i NVEs rapport fra 2018.
Med utgangspunkt i de nytegnede løsneområdene er utløpet av snøskred beregnet ved hjelp
av den vel utprøvde dynamiske modellen RAMMS::AVALANCHE (Christen, Kowalski, &
Bartelt, 2010). Dette er samme modell som ble brukt i NVE, 2018.
Inngangsparameterne i de nye modellberegningene er også de samme som ble benyttet i
modellering uført i NVE, 2018. Blant annet forutsettes at flaket som løsner, har en
gjennomsnittlig tykkelse på 135 cm, bestemt på bakgrunn av klimaanalysen og
betraktningene presentert i NVE, 2018. Vi mener at bruddkanten for dimensjonerende 1000
års snøskred fra så små løsneområder kunne ha blitt redusert litt, men vi valgte likevel å
holde den fast iht. NVE, 2018.
Beregningsresultatet med de ny-avgrensede lsneomrdene

er vist i Figur 5. Til

sammenligning viser Figur 4 et modellresultat fra NVE 2018.
Som sammenligning av figurene viser, har definisjonen av løsneområder avgjørende
betydning for det beregnede skredutlopet ved et antatt 1000 års scenario. Når
losneomrdene tegnes etter mer detaljerte terrenganalyser og observasjoner vinterstid,
tilsier ikke modellresultater at snøskred vil gå ned i den nordlige delen av hyttetunet.
Med bakgrunn i dette vurderes den årlige sannsynligheten for snøskred mot bygget som
ønskes omregulert til fritidsbolig, som mindre enn 1/1000. Den sørlige delen av tunet, inkl.
deler av hovedhytta, vurderes fortsatt å kunne berøres av snøskred i et antatt 1000 års
scenario.

Etter ny befaring og nye terrenganalyser i 2020 finner vi ingen nye elementer som tilsier at
faren for sorpeskred, losmasseskred og skred i fast fjell er annerledes enn det som Skred AS
vurderte i2018. Noen av de nevnte skredtypene, derunder spesielt steinsprang, kan
forekomme i skråningen ovenfor hyttetunet, men ingen av dem utover snøskred er
dimensjonerende for 1000 års skredfaresone.

Vi vurderer at det er mulig å justere faresonen tegnet i 2018 (NVE, 2018). Nye analyser,
observasjoner og modellberegninger viser at den nordlige delen av tunet ikke vil berøres av
snøskred som svarer til antatt 1000 års gjentaksintervall. Den nye faresonen for 1000 årsskred pa tunet er vist i Figur 6, der ogs? faresonen iNVE, 2018 er vusttil sammenligning.

Skred AS har utført nye, mer detaljerte vurderinger av faren for snøskred i skråningen
ovenfor hyttetunet på GBnr. 214/19 ved Skarvatnet i Oppdal kommune.
De nye vurderingene inkluderer en ny befaring med snødekket mark, samt terrenganalyser
og beregninger utført på bakgrunn av en terrengmodell med 2 m oppløsning.
Når løsneområdene for snøskred defineres på bakgrunn av en terrengmodell med 2 m
oppløsning og underbygges av observasjoner gjort under vinterlige forhold, beregnes utløpet
av antatt 1000 års skred å bli noe smalere og kortere enn det som var lagt til grunn for 1000
års-faresonen i NVEs rapport fra 2018.
En justert faresone for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 berører ikke den
nordlige delen av hyttetunet, der bygget som ønskes omregulert til fritidsbolig, ligger. Det
nordligste bygget på tunet tilfredsstiller gjeldende krav om sikkerhet mot skred for tiltak i
sikkerhetsklasse S2 i TEKl 7.
Ved skredfarekartlegging utført for NVE i2018, var det krav om at faresonene skulle være så
detaljerte at eventuelle nye vurderinger av lokale forhold ikke kunne føre til endringer større
enn ca. en tomtebredde. Justeringen faresonen som er gjort i dette notatet, er på 4- 15 m.
Vurderingen i dette notatet gir ikke grunnlag for %endre faresoner for 100 og 5000 års skred,
eller for å justere 1000 års-faresonen andre steder enn på det aktuelle hyttetunet.
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Figur 1: Lokalisering av det vurderte området, ca. 15 km nord for Oppdal.
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Figur 3: Det vurderte hyttetunet i et bilde tatt den 22.05.2020, mot vest. Løsneområdene vist
i Figur 2 er omtrentlig inntegnet i blå farge.
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Figur 6: Faresoner i NVEs rapport fra 2018 og justert faresone på det vurderte hyttetunet.
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Anette Schei < anette@judicia.no>
torsdag 30. september 2021 14.56
an1ta.stene@oppdal.kommune.no
VS Tomt

Til:
Emne:

Med vennlig hilsen

ANETTE SCHEI
Advokat

Advokatfirmaet JUDICIA DA
Grimmergata 5, NO-6002 Ålesund

T +47 70 30 44 00 M +47 922 07 578
vv

judrta

no

Medlem av

Hei, Ørjan
Takk for tilbudet om kjøp av tilleggstomt.
Vi har sett litt på hvilke muligheter vi har angående bruksendring. Eiendommen er regulert til ras- og
skredfare og innenfor hensynsone H310_27, og med de ulemper det medfører. Kommunen har bestemt at
det ikke vil være mulig å bygge ut. I vårt tilfelle vil det være nødvendig å kjøpe areal for å få bruksendret
eksisterende uthus om til anneks. Bygget ligger helt nord på eiendommen.
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Vi har kontakt med kommunen og det er kun uthuset som ligger for nært tomtegrensen og det er ønskelig
å kjøpe ca. 65m2. Jeg legger ved et bildet som viser ønsket tilleggsareal.
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I og med at arealet er regulert innenfor ras- og skredfare så begrenser det markedsverdien. Det vises også
til omkringliggende tomter som ligger ute til salgs i nærområdet og som er regulert til fritidsbebyggelse. Se
link på Finn.no
2

- https/wfin
no/realestate / lots'ad html?finnkode= 10365 5937&fbclid=lwAR22YVduRE 3sU4knlPYb BWtCGs@id/Pm5Peru9Urn$ArZ[CZ095F8. Her er ratomtverdien kr. 300/m2.
Dersom du legger tomter som er regulert til ras- og skredfare til grunn så vil det være mer naerliggende 3
vurdere at markedsverdien vil være vesentlig lavere enn kr. 300/m2.
Hva tenker du om at vi blir enige om 450kr/m2 og at vi betaler alle omkostninger knyttet til kjøpet som
tinglysning, oppmåling, nye kart og andre gebyrer fra offentlige myndigheter. Arealet om kjøp vil være ca.
65m2, men vil gjøres opp etter at kommunen har utført oppmåling av tomt med nye målebrev.
Med vennlig hilsen
Fay Haugnes Hansen
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Krav om matrikulering,
herunder rekvisisjon av oppmAlingsforretning
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Dette feilet skal krysses av hvis det skal opprettes en av rolgende matrikkelenhetstyper;
ny grunneiendom, ny
nleggseiendom
eller ny restegrunn. Metrikkelenhetstypene er definert i matrikkelloven § 3 bokstav b og § 5.

Veiledning tli lelt 3.b: _
Dette feltet skal krysses av hvis det skal gjennomfares arealoverforing mellom to matnkkelenheter. A.realoverfonng
inneberer at areal overføres mellom to tllgrensende matrikkelenheter jf, matrikkelloven § lS og matnkkelforsknften
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