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Sammendrag
Det er utført en vurdering av snøskred, steinsprang og jord- og flomskred for tre
vurderingsområder i nærheten av Nausthaugen i Storlidalen i Oppdal kommune. Skredfaren
i vurderingsområdet er vurdert iht. kravene for sikkerhetsklasse S2 gitt i TEK10 §7-3. For
sikkerhetsklasse S2 tillates det at største nominelle årlige sannsynlighet for skred er 1/1000.
Basert på en gjennomgang av tilgjengelig grunnlagsmateriale, befaring i felt og
snøskredsimulering i RAMMS, vurderer Rambøll at deler av vurderte områder ikke
tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 i TEK10 §7-3.

1.

Innledning
I forbindelse med planlegging av utbygging av et område ved gårdsbruket Vassli/Ångarden
(1), tomt 158/13 (2) og et område ved Nausthaugen (3) i Storlidalen i Oppdal kommune (se
Figur 1 og Figur 2) er det behov for en skredfarevurdering for å oppfylle kravene i plan- og
bygningsloven og tilhørende byggteknisk forskrift TEK 10 §7-3. Vurderingsområdet ligger
innenfor aktsomhetsområder for jord- og flomskred, snøskred og snø- og steinskred (NGI) i
henhold til aktsomhetskart fra NVE. Aktsomhetskart er basert på en terreng-analyse og
stedlige forhold er ikke tatt hensyn til. Rambøll har fått i oppdrag å utføre en vurdering av
reell skredfare mot vurderingsområdene.
Vurderingen omfatter skredtypene snø- og sørpeskred, steinsprang og jord- og flomskred,
og er basert på tilgjengelig kart, relevant grunnlagsmateriale, befaring i området og
snøskredsimulering i programvaren RAMMS. Befaring ble utført 7.juni 2017 av Stein
Heggstad og Endre Kjærnes Øen. Deler av området ble også befart i 2016 i forbindelse med
en innledende skredfarevurdering, og observasjoner og bilder fra denne befaringen er også
benyttet.
Rene flomanalyser er ikke utført. Det er generelt anbefalt at ny bebyggelse trekkes minst 20
meter fra bekkefar. Dersom det utføres flomanalyser kan sannsynligvis avstanden
reduseres.
Vurderingen av området tar utgangspunkt i dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Dersom
vegetasjonsforhold eller terreng endrer seg vesentlig, for eksempel på grunn av
menneskelige terrenginngrep, må området vurderes på nytt.
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Figur 1 Oversiktskart, lilla ramme rundt aktuelt område.

Figur 2 Oversiktskart over de tre vurderte områdene.

5/24

2.

Grunnlagsdata
Det er benyttet tilgjengelig grunnlagsdata som:









Topografisk kart og flyfoto
Helningskart
Berggrunns- og løsmassekart
Aktsomhetskart
Plankart
Skredhendelsesdatabasen NVE skredhendelser
Klimadata fra eklima.no
Tidligere utførte skredfarevurderinger

2.1

Skredtyper
I påfølgende tekst gis en kort beskrivelse av aktuelle skredtyper i Norge. Iht. til krav i
TEK10 skal faren for alle skredtyper utredes i forbindelse med byggesak.

2.1.1

Steinskred og steinsprang
Forekommer vanligvis der det er oppsprukne bergpartier med terrenghelning brattere enn
45°. Sprekkeplan må være orientert slik at utløsning er mulig. Steinsprang utløses ofte på
grunn av forvitring, som har utviklet seg over tid. Utfall av enkeltblokker er vanligst, men
større steinskred med flere blokker kan forekomme. Normalt er det størst sannsynlighet for
steinsprang på våren og om høsten, under frysing/ting prosesser og/eller i kombinasjon
med store nedbørsmengder. Rotsprengning kan også fremprovosere steinsprang.

2.1.2

Jord- og flomskred
Jord- og flomskred er raske, flomlignende skred av vannmettede løsmasser i bratte
skråninger og elveløp. Flomskred følger bekker og elver og kan bli utløst i løp med helning
ned mot 10-15°. Jordskred er raske utglidninger og bevegelse av vannmettede løsmasser i
bratte skråninger, og kan forekomme utenfor definerte vannveier. Jordskred utløses normalt
der terrenget er brattere enn 30°. Jord- og flomskred utløses ofte etter langvarig nedbør
eller etter korte intense byger som tilfører vann i områder der det under normale forhold
ikke er naturlige vannveger. Snøsmelting kan bidra til en vanntilførsel som påvirker
utløsning av slike skred. Typiske potensielle løsneområder er f.eks. i moreneavsetninger
hvor bekker/elver har erodert seg ned i løsmassene.

2.1.3

Snøskred og sørpeskred
Snøskred utløses vanligvis i terreng med helning mellom 30° og 55°. Er terrenget brattere
glir snøen ut så hyppig at det ikke vil bygge seg opp større snømengder. Fjellsider og deler
av terrenget som ligger i le for nedbørsførende vind er mest utsatt, spesielt er forsenkninger
et sted hvor det kan legges opp mye snø. Snøskred utløses som flakskred i tilfeller hvor det
bygger seg opp en større sammenhengende ustabil lagdeling i snødekket. I snø med lite
fasthet klan det utløses såkalt løssnøskred, som typisk starter med en liten lokal utglidning.
Som regel er det flakskred som har størst potensiale til å gjøre store skader. Hvis det er tett
skog i utløsningsområdet kan dette hindre utløsning av snøskred. Sørpeskred er hurtige,
flomlignende skred av vannmettet snø, som ofte også river med seg jord og annet
materiale. Sørpeskredene kan utløses i relativt slake skråninger, 5°-25° helning, der
tilførselen av vann er større enn det som drenerer ut.
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2.2

Aktsomhetskart
Aktsomhetskartene er utarbeidet av NVE og viser hvilke områder som potensielt er utsatt
for skred basert på en analyse av topografi. Det finnes landsdekkende aktsomhetskart for
snøskred, steinsprang og jord- og flomskred utarbeidet av NVE. For deler av landet,
inkludert aktuelt vurderingsområde, eksisterer det snø- og steinskredkart utarbeidet av NGI.
NGIs kart er basert på mer detaljerte vurderinger, og viser normalt aktsomhetsområder som
er mer begrenset. Der det eksisterer aktsomhetskart utført av NGI, kan disse brukes
framfor de nasjonalt dekkede aktsomhetskartene til NVE.
Aktsomhetskart for vurdert området er vist i Figur 3 til Figur 6. Områdene som skal
vurderes ligger helt eller delvis innenfor aktsomhetsområder for snøskred og jord- og
flomskred, mens alle områdene ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang.

Figur 3 NVEs aktsomhetskart for snøskred.
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Figur 4 NVEs aktsomhetskart for steinsprang.

Figur 5 NVEs aktsomhetskart for snøskred og steinskred (NGI).
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Figur 6 NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred.

2.3

Regelverk
Krav til sikkerhet mot skred og flom er gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk
(TEK10), som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av byggverk i skredfarlige
områder er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsekvens og største
nominelle årlige sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra at sikkerheten
skal ivaretas både for menneskeliv og for materielle verdier.
I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverket havner i, må det tas hensyn til både
konsekvenser for liv og helse, samt økonomiske verdier. I områder som kan utsettes for
flere typer skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for skred som skal
legges til grunn.
Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde.

Sikkerhetsklasse
for skred
S1

Konsekvens
Liten

Største nominelle årlige
sannsynlighet
1/100

S2
S3

Middels
Stor

1/1000
1/5000

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små
økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
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Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller
der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette
ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer
og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder
der sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetningen er at
det gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket og
tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften.
I dette tilfellet er det antatt at det er tilbygg og/eller tomter til hytter som vil være aktuelt.
Det er da sannsynlig at det normalt vil oppholde seg under 25 personer i bygg på
tomten(e), og de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene vurderes som middels.
Vurderingsområdet må derfor vurderes for sikkerhetsklasse S2 (nominell årlig sannsynlighet
mindre eller lik 1/1000).

3.

Beskrivelse av vurdert område

3.1

Terreng, berggrunn og løsmasser
Vurderingsområdene ligger ca. 580-620 moh. hvor fjellsiden i overkant fortsetter opp til ca.
1580 moh (Okla). Figur 7 viser helningskart for aktuelt område. Generelt er bratteste delen
av fjellsiden mellom 800-1000 moh., hvor helningen er ca. 30-50°. Fjellsiden er i hovedsak
vendt mot sørvest, men med ryggformasjoner/bekkefar som er lokale potensielle lesider og
kanaler for utløp av skred.
På NGUs løsmassekart (Figur 8) er området kartlagt som tykk og tynn morene,
skredavsetninger, bart fjell og torv og myr. På NGUs berggrunnskart (Figur 9) er
berggrunnen i området kartlagt som metasandstein/glimmerskifer.
Ut fra topografiske kart er det tolket vifteformet avsetninger i nedre deler av Sandbekken og
Ytre Gjelbekken. Spesielt viften ved Sandbekken kommer tydelig frem på Figur 7.
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Figur 7 Vurderingsområdet og NVEs helningskart. Fargekodene angir helning i grader. Spor fra
befaringsdagen er vist med rosa linje.

Figur 8 Utsnitt fra NGUs løsmassekart.
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Figur 9 Utsnitt fra NGUs berggrunnskart.

3.2

Vannveger
Det er flere markerte bekker i området, hvor de meste markerte er: Sandbekken,
Nausthaugbekken, Hemre Gjelbekken og Ytre Gjelbekken. I tillegg til disse er det flere
mindre bekker/sideløp uten navn. Spesielt Sandbekken, Hemre Gjelbekken og Ytre
Gjelbekken er større og vel markerte bekkeløp. Ved Nausthaugbekken er det flere bekkeløp
(vest for selve Nausthaugbekken) som samles i et løp i nedre del av fjellsiden.

3.3

Klimaforhold
Klimadata er hentet fra eklima.no. Benyttet data er registrert av de meteorologiske
stasjonene Sæter i Oppdal (temperatur og vindrose) og Ångårdsvatnet i Storlidalen (nedbør
og påregnelige maksimale nedbørshøyder). Figur 10 viser at det er mest nedbør i desember
og januar, hvor månedsnormalene viser kuldegrader, Figur 11, og en kan anta at mye av
denne nedbøren faller som snø (månedsnormalene viser kuldegrader, Figur 11). I Figur 12
er vindrose for Oppdal-Sæter vist. Dominerende vindretning er fra vestlig sektor. Figur 13
viser påregnelige maksimale nedbørshøyder på et døgn, og gir ut fra forskjellige
returperioder en indikasjon på hvor mye nedbør som kan forventes å komme ved ekstreme
nedbørsperioder. Det antas at det er økt sannsynlighet for skredhendelser i forbindelse med
store nedbørsmengder og/eller i forbindelse med kraftig snøsmelting på våren. Største
målte snødybde ved Ångårdsvannet målestasjon er 225 cm (januar 1976).
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Figur 10 Månedsnormaler nedbør for værstasjon Ångårdsvatnet, normalperioden 1961-1990 (eklima.no).

Figur 11 Månedsnormaler for temperatur for normalperioden 1961-1990. Data hentet fra værstasjonen
Oppdal-Sæter, da det ikke er temperaturdata for værstasjonen Ångårdsvatnet (eklima.no).
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Figur 12 Vindrose for Oppdal-Sæter (eklima.no).
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Figur 13 Ekstremverdier for døgnnedbør og returperioder funnet ved to ulike beregningsmetoder (Gumbelfordeling og Nerc-fordeling). Data fra værstasjonen Ångårdsvatnet (eklima.no).

3.4

Tidligere skredhendelser
Skredhendelsesdatabasen til NVE har ingen registrerte skredhendelser i umiddelbar nærhet
til vurderingsområdet. Men andre steder i dalen er det registrert snøskredhendelser, blant
annet ca. 650 meter nordvest for område 1 er det registrert en tidligere snøskredhendelse.
Tidligere skredfarevurdering (NGU 1996) skriver at det nordvest for gården Vassli har gått
skred som har gått over veien i 1943/44. Denne hendelsen er muligens hendelsen som er
registrert i NVEs database. Det er også registrert noen hendelser lengre ute i dalen med
snøskred fra 15- og 17-hundre tallet hvor gårdstun ble tatt av skred.

3.5

Tidligere skredfarevurderinger
Rambøll har tidligere utført skredfarevurderinger andre steder i Storlidalen. Blant annet vest
for Storli gård (2017), ved Sandbekken (2016), Nausthaugen (innledende
skredfarevurdering, 2016) og Landlaupet (2013). NGU har også tidligere utført
skredfarevurderinger i området ved Nausthaugen (1996 og 2001).

3.6

Observasjoner i området
Terrenget i overkant av vurderingsområdene ble befart og sentrale observasjoner
oppsummeres her.
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Like over område 3 er det observert et åpent område i skogen (Figur 14). Over dette åpne
området er terreng brattere enn 30°, og er dermed potensielt løsneområde for snøskred.
Vest og øst for det åpne området er det observert tett skog, som tilsynelatende er gammel
(Figur 14 og Figur 15). Helt øst i område 3 er det et sideløp til Sandbekken (Figur 16).
Hovedløpet renner lengre øst og er betydelig mer markert. Det ble ikke observert spor etter
erosjon i bekkeløpene som delvis består av grov blokk, deler av bekkeløpene er delvis
gjengrodd.
Videre oppover i fjellsiden er det observert potensielle løsneområder (terrenghelning
brattere enn 30°) for snøskred i 800-1000 meters høyde (se Figur 17, oval ring i midten). I
felt ble det observert at terrenget under disse løsneområdene dreier av i en retning vest for
område 3. Det ble observert at skogen er mindre i størrelse og mindre tett langs
Nausthaugbekken og nabobekkene. Det åpne område ved Nausthaugbekken kommer også
frem på Figur 15. I 800-900 meters høyde er det en markert ur, sannsynligvis forårsaket av
steinsprang fra det bratteste partiet like over. Steinuren ser ut til kun å ha utbredelse
forholdsvis høyt oppe i fjellsiden.
Område 1 ligger mellom Ytre Gjelbekken og Hemre Gjelbekken. Område 2 ligger like vest
for Hemre Gjelbekken. Øvre parti av disse bekkeløpene er le-sider for vind fra nordvest og
det ble observert rester av skavler i disse bekkene. Dette er potensielle løsneområder for
snøskred. Både Hemre og Ytre Gjelbekken er markert bekkefar (Figur 19) og det er
observert blotninger med berg i og ved bekkene. Det ble ikke observert skredaktivitet, men
det ble observert sig i skavlen ved Hemre Gjelbekken.
Skogen ovenfor område 1 og område 2 har stammer i størrelsesorden 10-20 cm og er
forholdsvis tett. Det er ikke observert tydelige tegn til tidligere skredaktivitet på trær eller i
terrenget.
Figur 17 viser fjellsiden ovenfor alle områdene fra avstand hvor potensielle løsneområde for
snøskred er ringet inn. Sandbekken er et markert bekkefar og det ligger rester av større
skavler i bekkefaret. Det antas at dette også er et potensielt løsneområde for snøskred, som
kan påvirke område 3.
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Figur 14 Dronefoto av partiet rett ovenfor område 3. Sett mot nord.

Figur 15 Dronefoto fra område 3 mot Nausthaugbekken. Sett mot nordvest.
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Figur 16 Dronefoto fra område 3 mot Sandbekken. Sett mot øst.

Figur 17 Fjellsiden sett fra avstand (mot nord) med ring rundt potensielle løsneområder for snøskred.
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Figur 18 Området ovenfor Nausthaugbekken sett mot sørvest.

Figur 19 Fra øvre parti av Ytre Gjelbekken sett mot sørvest.
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3.7

Snøskredsimulering i RAMMS
Det er utført simulering av snøskred i programvaren RAMMS. Simulering i RAMMS er basert
på en digital terrengmodell hvor input parameter som løsneområde, snøtykkelse og skog
legges inn. Det ble på befaring avgrenset potensielle løsneområder for snøskred som
sannsynligvis kan påvirke vurderingsområdet og det er utført simulering av snøskred for å
utrede dette nærmere. Det er benyttet løsnetykkelse på 1 meter (basert på påregnelige
nedbørshøyder). I Figur 20 er potensielle løsneområder og utførte simuleringer vist.
Simuleringene er vist som trykk fra snøskred. En beregning med alfa-beta metoden er også
vist. Alfa-beta metoden er en topografisk/statistisk modell som gir en indikasjon på
utløpslengden av snøskred.

Figur 20 RAMMS simulering av snøskred fra aktuelle løsneområder, samt alfa-beta metoden for
løsneområdet ved område 3.

4.

Vurdering av skredfare

4.1

Område 1
I område 1 ligger gårdsbruket Vassli.

4.1.1

Steinsprang
Område 1 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt
ble det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke
vurderingsområdet. Vår vurdering er at område 1 har tilfredsstillende sikkerhet mot
steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
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4.1.2

Snøskred og sørpeskred
Område 1 ligger mellom Ytre og Hemre Gjelbekken. Nærmeste bekkefar er Ytre Gjelbekken
som på det nærmeste ligger ca. 50 meter fra ytterkanten av vurderingsområdet. Vestre del
av vurderingsområdet ligger på en formasjon som kan tolkes som en avsetningsvifte for
avsetninger fra Ytre Gjelbekken. Dette er trolig gamle avsetninger, avsatt over flere tusen
år. I øvre del av Ytre Gjelbekken er det områder som potensielt kan være løsneområder for
snøskred. Vestre del av bekkefaret er le-side for vind fra nordvest og det kan samles større
mengder snø. Simulering er utført for snøskred fra dette løsneområdet. Simuleringen viser
at snøskred følger bekkefaret nedover og sprer seg utover på viften. På befaringen ble det
observert hvor markert bekkefaret er (se Figur 19) og simulering stemmer overens med
antagelser om at snøskred vil følge bekkefaret. I skråningen rett ovenfor området
(Ångardslia) er det forholdsvis tett skog opp mot 850 moh. Det ble observert et mindre
potensielt løsneområde rundt 950 moh., men simulering viser at snøskred herfra kun vil ha
mindre utbredelse. Skogen viser heller ikke tegn til å være skadet av snøskred. På Figur 21
er det tegnet en faresone for snøskred, bebyggelse må plasseres utenfor denne sonen for å
oppfylle kravene i TEK 10 § 7-3.
Sørpeskred kan også forekomme i Ytre Gjelbekken. Siden bekkeløpet er så markert, vil
massene kanaliseres og utbredelsen av sørpeskredet forventes å bli tilsvarende som for
snøskred.

4.1.3

Jord- og flomskred
Vestre del av område 1 ligger på det som tolkes som en vifteformasjon, som sannsynligvis
er dannet over flere tusen år. I Ytre Gjelbekken er det observert fast fjell i øvre deler og det
er ingen tegn til at det har vært fersk flomskredaktivitet. Flom kan sannsynligvis
forekommet i bekkefaret, men det er observert fjell i bekkeløpet og det vurderes at det er
begrenset med løsmasser tilgjengelig. Det vel definerte bekkeløpet sannsynliggjør også at
evt. hendelser i bekken vil følge bekkeløpet nedover. I skråningen rett ovenfor område 1 er
det forholdsvis tett skog, og det er her ikke observert at det har forekommet tidligere
jordskredaktivitet. Vår vurdering er at område 1 har tilfredsstillende sikkerhet mot jord- og
flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.

4.1.4

Samlet skredfarevurdering
En samlet vurdering av skredfare for område 1 viser at deler av området kan være utsatt for
skred. Rambøll vurderer at deler av vurdert område ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet
mot skred for sikkerhetsklasse S2 i TEK10. Snøskred er dominerende skredtype.
Faresonekart viser hvor nominell årlige sannsynlighet for skred vurderes å være større enn
1/1000, er vist i Figur 21. Definerte faresoner er tegnet basert på samlet vurdering av faren
for alle aktuelle skredtyper. Dersom det skal utføres byggetiltak innenfor fastsatte faresoner
må det utføres sikringstiltak i henhold til sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører.
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Figur 21 Faresonekart område 1.

4.2

Område 2
Område 2 er tomten 158/13 og er aktuell for hytteutbygging.

4.2.1

Steinsprang
Område 2 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt
ble det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke
vurderingsområdet. Vår vurdering er at område 2 har tilfredsstillende sikkerhet mot
steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse S2.

4.2.2

Snøskred og sørpeskred
Område 2 ligger ca. 20 meter vest for Hemre Gjelbekken. På siden av bekken, spesielt på
vestsiden ovenfor området, er det forholdsvis tett skog med utbredelse opp mot ca. 850
moh. I bekkefaret, rundt 900-1000 moh., er det et potensielt løsneområde for snøskred.
Utført simulering viser at snøskred vil følge bekkefaret, og dermed ikke påvirke
vurderingsområde. Det er heller ikke observert tegn i skogen som tilsier at det har vært
skredaktivitet i området ovenfor område 2. Sørpeskred kan sannsynligvis også forekomme i
Hemre Gjelbekken og det antas at de også vil følge bekken, og ikke påvirke område 2. Vår
vurdering er at område 2 har tilfredsstillende sikkerhet mot snøskred for tiltak i
sikkerhetsklasse S2.

4.2.3

Jord- og flomskred
Som nevnt over ligger område 2 ca. 20 meter vest for Hemre Gjelbekken. Terrenget ovenfor
området består av forholdsvis tett skog. Det er ikke observert tegn til at det har vært jord-
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og flomskred aktivitet som har kunne påvirke område 2. Vår vurdering er at område 2 har
tilfredsstillende sikkerhet mot jord- og flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
4.2.4

Samlet skredfarevurdering
Rambøll vurderer at område 2 tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred for tiltak i
sikkerhetsklasse S2 i TEK10.

4.3

Område 3
I område 3 er det planlagt hyttebygging, anslagsvis 10-12 hytter.

4.3.1

Steinsprang
Område 3 ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang på NVEs aktsomhetskart. I felt
ble det ikke observert potensielle løsneområder for steinsprang som kan påvirke
vurderingsområdet. Vår vurdering er at område 3 har tilfredsstillende sikkerhet mot
steinsprang for tiltak i sikkerhetsklasse S2.

4.3.2

Snøskred og sørpeskred
Det finnes potensielle løsneområder for snøskred i fjellsiden ovenfor område 3. Det er ikke
noe ferske spor etter skredaktivitet, men det er et parti hvor det ikke er skog ned mot
myren i området. Dette åpne området kan være et tidligere skredløp og det er simulert
snøskred fra et potensielt løsneområde i overkant av dette. Simulering viser at skred kan nå
ned til myren og et stykke ut på den. Det har også blitt undersøkt om snøskred fra
potensielle løsneområder fra brattparti mellom 800 og 1000 moh. kan nå område 3.
Simuleringene viser at snøskred fra dette partiet mest sannsynlig vil dreie vestover og følger
bekkene nedover (Nausthaugbekken og nabobekker). Det er også skog, som til dels er
gammel, like over område 3 (sett vestover fra det åpne området) som tyder på at det ikke
forekommer skred ned mot område 3 fra høyereliggende parti. Observerte løsneområder
ligger i le for vind fra nordøst, som ikke er dominerende vindretning, og det antas derfor at
eventuelle skredhendelser vil skje sjeldent. Langs bekken i øst vil det være økt
sannsynlighet for sørpeskred. En generell anbefaling er at bebyggelse legges 20 meter fra
bekk, for å unngå fare for flom. Denne avstanden er større enn det som vurderes som
sannsynlig utbredelse av et eventuelt sørpeskred. Det er markert et område (ca. 20 meter
fra bekk) hvor det ikke bør plasseres bygg. Flomanalyser er ikke utført og dette er en
generell anbefaling. Dersom det utføres flomanalyser kan sannsynligvis avstanden
reduseres.

4.3.3

Jord- og flomskred
Løsmassedekket i terrenget ovenfor område 3 er stort sett tynt, og bart fjell stikker opp
flere steder. Det er ikke observert spor etter tidligere jord- og flomskred i terrenget ovenfor
område 3. Øst for vurderingsområdet renner Sandbekken som har dannet en større
vifteformasjon. Vifteformasjonen er avsatt over lang tid og materiale er fraktet fra områder
høyere oppe i fjellsiden. Dette er antagelig gamle avsetninger, avsatt over flere tusen år.
Sandbekken har flere løp, hvor et mindre sideløp renner gjennom østlige del av område 3.
Skred i bekkefaret Sandbekken vil antakelig følge hovedløpet nedover og dermed bli styrt ut
sentralt på viften øst for område 3. Vår vurdering er at område 3 har tilfredsstillende
sikkerhet mot jord- og flomskred for tiltak i sikkerhetsklasse S2.
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4.3.4

Samlet skredfarevurdering
En samlet vurdering av skredfare for område 3 viser at deler av området kan være utsatt for
skred. Rambøll vurderer at deler av vurdert område ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet
mot skred for tiltak i sikkerhetsklasse S2 i Tek 10. Snøskred er dominerende skredtype.
Faresonekart med samlet faresone for skred, som viser hvor nominell årlige sannsynlighet
for skred vurderes å være større enn 1/1000, er vist i Figur 22. Dersom det skal utføres
byggetiltak innenfor fastsatte faresoner må det utføres sikringstiltak i henhold til
sikkerhetsklassen som byggetiltaket tilhører.

Figur 22 Faresonekart område 3.
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