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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Om lag 50 hytter planlegges oppført på GBnr.45/23, 45/24 og 78/317 på Buvasstølan i
Nesbyen kommune. Planområdet er delvis dekket av aktsomhetssoner for snøskred. Skred
AS er derfor bedt utføre en detaljert skredfarevurdering av planområdet.
Formålet er å vurdere om området tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav for tiltak som faller
i sikkerhetsklasse S1 og S2 i TEK17.
Området er vist i Figur 1, Figur 2 og Figur 3.

Figur 1: Lokalisering av det vurderte området ved Buvasstølan (markert i lilla).
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1.2 Mål
Skred AS er bedt om å utføre skredfarekartlegging for området vist i figur 1 og figur 2.
Dagens krav til sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, skal legges til grunn for
vurderingene.

1.3 Befaring
Den 10.9.2020 var Kari Torgersen, Skred AS, på befaring i vurderingsområdet. Det var fint
høstvær med bar mark og gode lysforhold på befaringstidspunktet.
Befaringen ble foretatt til fots og ved hjelp av drone med 16 Mpx kamera.

1.4 Forbehold
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det
kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene.
Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik de var på vurderingstidspunktet, på
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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2 Krav til sikkerhet mot skred
2.1 Lovverket
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og
tilbygg:
«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe
som følge av tiltak.»
Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og
tilhørende uteareal (Tabell 1). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for
skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse
og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på
byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2016).

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2016).
Sikkerhetsklasse for skred
S1
S2
S3

Konsekvens
Liten
Middels
Stor

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

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det
er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og
lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler. Tilbygg på inntil 50 m2
faller også inn under sikkerhetsklasse S1.
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. Driftsbygninger i
landbruket samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der
det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk
som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er:
-

eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter
arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder
seg mer enn 25 personer
skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon
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Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til
bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en
klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som
må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall
personer som oppholder seg på utearealet.

2.2 Aktuelle krav
Det er opp til kommunene å vurdere aktuelle krav til sikkerhet i de ulike arealplan- og
byggesakene. Ettersom det tilrettelegges for fritidsboligtomter, antar vi at sikkerhetsklasse
S1 og S2 er aktuelle. Vi har derfor kartlagt skredfaren i forhold til gjeldende krav for disse
sikkerhetsklassene i TEK17, og altså vurdert skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 (S2) og
≥1/100 (S1).

2.3 Vurderte skredtyper
I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for
vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper:
-

Skred i fast fjell
Skred i løsmasser
Snøskred, inkludert sørpeskred

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som
kan sammenliknes direkte med kravene i Tabell 1.
2.3.1 Snøskred og sørpeskred
Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet,
som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med
utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket
løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store
snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere
enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape
skredvind med kraft til å utrette stor skade.
Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest
forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel
på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall
blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens
snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er
ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred.
2.3.2 Skred i fast fjell
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning
benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3) og steinskred (volum 100-10.000 m3).
Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn
40-45°.
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2.3.3 Jordskred og flomskred
Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel
utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikkekanaliserte jordskred.
Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye
skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når
terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred
bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover
langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng
med finkorna, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede
skråninger i terrenget.
Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner,
gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned
mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og
oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere
masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små
flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i
kombinasjon med sørpeskred.
2.3.4 Skredfare og klimaendringer
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 uvisst.
Det er ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredsannsynlighet, skredstørrelse eller
skredutløp og så bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en
rekke usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere, men som
vurderes skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger skredfare.
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3 Beskrivelse av området
Det vurderte området (Figur 2) ligger ved Buvasstølan, på vestsiden av Buvatnet.

Figur 2: Mesteparten av det vurderte området (i lilla) i et dronebilde tatt mot nordvest.

3.1 Topografi
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med oppløsning på 1 m x 1 m basert
på laserscanningdata fra 2016 (www.hoydedata.no). Kart med terrenghelning beregnet fra
denne terrengmodellen er vist i figur 3.
Det vurderte planområdet ligger mellom ca. 845 - 935 moh. i foten av den sørøstvendte
siden av Høgelihovda (1063 moh.). Like sørvest for denne fjelltoppen ligger Storefjell (1060
moh.). Flere fjelltopper på 1075 – 1125 m høyde ligger enda lenger vest. Dette betyr at
fjellsiden av relevans for denne skredfarevurderingen er ca. 150 – 200 høy i forhold til
planområdet.
Fjellsiden er i all hovedsak slakere enn 20°, og mange steder også slakere enn 10°, med store
myrområder og flere små tjern. De eneste bratte terrengpartiene av relevans ligger innenfor
selve planområdet. Det største, sammenhengende terrengbeltet med helning over 27° ligger
i den midtre delen av planområdet mellom ca. 870 – 920 moh. Dette bratte beltet inkluderer
20 – 30 m høye, nesten vertikale fjellskrenter. Det er også flere, vesentlig mindre brattheng
andre steder i planområdet mellom ca. 910 – 935 moh. Fjellskrentene i disse lokale bratte
partiene er ikke mer enn 4 – 6 m høye. Et ytterligere, bratt terrengbelte ligger like vest for
planområdet, mellom 930 – 960 moh.
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Fjellområdet ovenfor det vurderte planområdet drenerer i grove trekk i to bekker, den ene
som renner ned ved planområdets sørlige hjørne, og den andre som renner ned like nordøst
for planområdet. Nedslagsfeltene for disse bekkene og vannavrenningsmønsteret i fjellsiden
er vist i Figur 4. Effekten av rør og kulverter er ikke tatt i betraktning i avrenningsanalysen,
da denne kun er basert på terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning. Avrenningsanalysen
viser at en bekk som drenerer omtrent 0,2 km2 av fjellsiden, renner ned i den øvre delen av
planområdet. Denne bekken er indikert med røde piler i Figur 4.

Figur 3: Kart med beregnet terrenghelning i fjellsiden i og like ovenfor det vurderte området.
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Figur 4: Kart med beregnet vannavrenning i fjellsiden. Pilene viser bekken som vurderes å ha
størst betydning for ev. fare for sørpeskred.

3.2 Geologi
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt i målestokk 1:250 000 og består ifølge NGUs
berggrunnsdatabase av granitt i den nedre og midtre delen av planområdet, og av
glimmerskifer og metasandstein i den øvre delen av planområdet med fjellsiden ovenfor
(NGU, 2020a).
Ifølge NGU løsmassekart (NGU, 2020b) er det tynn og usammenhengende morene i deler av
fjellsiden, inkl. planområdet, og elles bart fjell, stedvis dekket av torvlag (ifb. myrområdene).
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3.3 Vegetasjon
Fjellsiden er dekket av granskog, bortsett fra nylige hogstfelt i selve planområdet og en del
myrområder ovenfor det. Den øvre skoggrensen er noe diffus, grunnet mye veksling mellom
skog og myrområder, men ligger like ovenfor planområdet.
Det foreligger gode flyfotoer av fjellsidene fra 1962, 1972, 1973, 2006, 2008, 2010, 2011 og
2016 (www.norgeibilder.no). Sammenligning av disse bildene viser noe fortetting av skogen i
fjellsiden med en liten stigning av den øvre skoggrensen, og ellers ingen tegn på nylige skred.
Deler av det eksisterende hyttefeltet like nord for planområdet var allerede etablert da
flybildene fra 1962 ble tatt.

3.4 Registrerte skredhendelser
I NVE Atlas (NVE, 2020) er det ikke registrert skredhendelser i den vurderte fjellsiden eller i
nærheten av den. De nærmeste registrerte hendelsene ligger over 1 mil unna.
Skred AS og oppdragsgiveren har ikke egne opplysninger om skredhendelser som kan ha
relevans for det vurderte området.

3.5 Tidligere rapporter
Skred AS har utført flere skredfarevurderinger i Nesbyen kommune, inkludert
skredfarekartlegging av større bebygde områder på oppdrag fra NVE (NVE, 2019). Ingen av
våre tidligere oppdrag ligger så nært planområdet at det gir direkte overførbar informasjon
til denne rapporten, utover klimaanalysen utført i NVE, 2019 og omtalt i avsnitt 3.8.

3.6 Aktsomhetsområder
En liten del av planområdet er berørt av en aktsomhetssone for snøskred ifølge NVEs
aktsomhetskart (NVE, 2020).

3.7 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen sikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2020), og ingen er observert
på befaring eller flyfoto.

3.8 Områdets klimatiske trekk av betydning for skredfarevurderingen
Som en del av skredfarekartleggingen utført av Skred AS i Nesbyen kommune på oppdrag fra
NVE (NVE, 2019), er det utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning
for skredfarevurderingen. Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt
(eklima.no). Analysene i NVE, 2019 viser at området har et utpreget innlandsklima, med en
årsnedbør på 490 – 520 mm, for det meste konsentrert i månedene mai - november. Den
beregnede 3-døgns nedbør med 1000 års gjentaksintervall er for vintermånedene funnet å
være på 110 - 120 mm, som omtrentlig tilsvarer 110 – 120 cm nysnø. En slik analyse gir et
utgangspunkt for modellering av store, sjeldne snøskred. Fremherskende vindretninger i de
vintermånedene er mellom SV og NV.
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4 Vurdering av skredfare
Som en del av terrenganalysene er det anvendt et skyggekart utarbeidet fra
terrengmodellen med 1 m x 1 m oppløsning. Skyggekartet er en gjengivelse av
terrengoverflaten uten vegetasjon og bygninger og brukes for å avdekke morfologiske
elementer som ellers er veldig vanskelige å observere, f.eks. grunnet tett skog.
Skyggekartet i og ovenfor vurderingsområdet (Figur 5) viser bratte skrenter som kan være
kildeområder for steinsprang, i de fleste tilfellene med noe uravsetning i foten, noe som
bekrefter at utfall fra skrentene har forekommet. Skyggekartet viser ingen elementer som
indikerer jordskredaktivitet (f.eks. sår i løsmassedekket eller jordskredvifter).

Figur 5: Skyggekart med registreringer av betydning for skredfarevurderingen.
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4.1 Snøskred
Fjellsiden i og rett ovenfor planområdet inneholder noen mindre terrengpartier der
helningen er over 27 - 30°, der snøskred i teorien kan utløses. Våre befaringsobservasjoner
den 10.9.2020 viser at det i deler av planområdet er nylig foretatt flatehogst. Alle de bratte,
lokale terrengpartiene er imidlertid fortsatt dekket av skog som er tilstrekkelig tett til å
kraftig redusere sannsynligheten for snøskred. Denne vurderingen tar utgangspunkt i
anbefalte kriterier fra NGI (2012) og NVE (2015).
Under dagens vegetasjonsforhold vurderes derfor den årlige sannsynligheten for skader fra
snøskred i det vurderte området som mindre enn 1/1000.

4.2 Sørpeskred
Sørpeskred kan oppstå under ulike terrengsettinger og hydrologiske forhold og utløses etter
forskjellige mekanismer. I likhet med andre skred styrt av høyt vanninnhold (flomskred) har
sørpeskred tendens til å følge forsenkede terrengpartier som bekkeløp og raviner.
I fjellsiden ovenfor det vurderte området er det flere flate/slake eller konkave
terrengpartier, inkl. myrområder og tjern, som er egnet til å akkumulere en del snø. Disse
terrengpartiene, samt noen flere konkave terrengpartier som knytter dem sammen, vil også
konsentrere en del vann i perioder med mye regn eller snøsmelting. Disse terrengpartiene
utgjør derfor mulige løsneområder for sørpeskred, i hvert fall når en vurderer sjeldne værog snøforhold av relevans for 1000 års skred.
Vi har modellert det mulige utløpet av sørpeskred ved hjelp av programvaren
RAMMS::Debris Flow (Christen m. fl., 2012), med resultatet vist i Figur 6. Per i dag er ingen
modelleringsverktøy utviklet for å modellere sørpeskred. Det anvendte
modelleringsverktøyet er utviklet for flomskred, og bruk for sørpeskred krever tilpasning av
friksjonsparametere på en måte som ikke er underbygd av tilstrekkelig forskning. For denne
modelleringen har vi anvendt friksjonsparametere som våre erfaringer fra Norge viser gir
troverdige resultater for sørpeskred (Xi = 3000 m/s2; mu = 0,05). Som datagrunnlag har vi
brukt en terrengmodell med 2 x 2 m og 5 x 5 m celler. Det er forutsatt volumer på ca. 1.500 7.500 m3.

Raudsvollen AS

14/22

Oppdrag: 20375 Nesbyen, Buvasstølan - Skredfarevurdering for detaljregulering av hyttefelt
Rapport: Skredfarevurdering i bratt terreng
Dokument nr.: 19247-01-1. Dato: 2020-09-16

Resultatene i

Figur 6 tilsier at eventuelle sørpeskred, ved et antatt 1000 års scenario, kan komme inn i den
øvre delen av planområdet. Dette gjenspeiles i faresonen tegnet i den delen av det vurderte
området (Figur 9).
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Figur 6: Utvalgte modelleringsresultater for sørpeskred (RAMMS::Debris Flow).
Avrenningsmønsteret er også vist i bakgrunnen (blå farger).

4.3 Løsmasseskred
Fjellsiden i den nedre og midtre delen av vurderingsområdet er dekket av tynn og
usammenhengende morene, som er ganske steinholdig. I den øvre delen av planområdet,
blir morena erstattet av et tynt myr-/torvlag eller fjell i dagen.
Sett bort fra de bare fjellskrentene, har terrenget kun ved noen lokale partier en helning
over 25°, dvs. bratt nok til å teoretisk kunne gi jordskred.
Hverken på befaring eller ved terrenganalyser utført på bakgrunn av skyggekart, har vi
imidlertid registrert tegn etter tidligere jordskred eller flomskred. Sannsynligheten for
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jordskred i de små, bratte terrengpartiene vurderes alle forholdene tatt i betraktning som
svært liten, dvs. ikke av relevans for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/1000.
Sannsynligheten for flomskred i de små bekkene som kommer ned i planområdet, grunnet
den veldig lave gradienten i nedslagsfeltene (Figur 4), vurderes også som mindre enn det
som er relevant for et 1000 års scenario.
Den årlige sannsynligheten for at løsmasseskred gjør skader i det kartlagte området vurderes
derfor, alle forhold tatt i betraktning, å være mindre enn 1/1000.

4.4 Skred i fast fjell
Utfall av steinblokker krever skrenter med blottet fjell og helning over 40 - 45°. I den nedre
delen av planområdet, mellom 880 – 920 moh., er det sammenhengende skrenter med en
slik helning. Det er også noen få, mye mindre fjellskrenter i den midtre og øvre delen av
planområdet. I foten av flere av disse skrentene, og spesielt den største og førstnevnte, er
det vel utviklet steinsprangur, som representerer tidligere utfall fra skrentene.
Skrentene ser for det meste ganske kompakte ut, med lite avløst materiale, men det er
enkelte mindre, avløste blokker i overheng (Figur 7).

Figur 7: Skrenten i nedre del av planområdet, mellom 880 – 920 moh.
Vi har modellert utløpet av eventuelle steinsprang ved hjelp av programvaren Rockyfor3d
(Dorren, 2015), med resultatet vist i Figur 8. Modellkjøringen vist i figuren gjelder 1 m3 store,
rektangulære blokker, og kjøringen er utført i såkalt «rapid automatic simulation mode»,
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som gir relativt konservative resultater (dvs. langt utløp). De beregnede utløpene stemmer
overens ganske godt med de kartlagte uravsetningene, men går stedvis litt lenger ut.
Alle forholdene tatt i betraktning vurderer vi at den årlige sannsynligheten for steinsprang i
avgrensede deler av det vurderte området er høyere enn 1/1000, mens i resten av
planområdet er den lavere enn det.

Figur 8: Utvalgte modelleringsresultater for steinsprang (Rockyfor3D).

4.5 Faresoner for skred
Faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 vurderes kun å berøre relativt
små deler av det vurderte området, som vist i Figur 9. Det er ikke 100 års-skredfaresoner i
vurderingsområdet.
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Faresonene forutsetter at skogen i de bratte terrengpartiene vist i Figur 10, bevares. Ved tap
av skogen i de markerte polygonene kan faresonene vist i Figur 9 øke. Nye faresoner kan i
tillegg måtte tegnes dersom tap av skog skulle gi løsneområder for snøskred, som hittil
(under dagens skogforhold) ikke har vært aktuelt.

sp

st

st

st

sp

Figur 9: Faresoner for skred med årlig sannsynlighet > 1/1000 i vurderingsområdet.
Dimensjonerende skredtype er også indikert («sp» = sørpeskred; «st» = steinsprang).
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Figur 10: Skog av betydning for faresonene. Skogen i de grønne polygonene bør ikke fjernes.
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5 Konklusjon
Alle skredtyper i bratt terreng er vurdert.
Steinsprang og sørpeskred er de mest relevante skredtypene, mens snøskred og jordskred er
under dagens vegetasjonsforhold vurdert som svært usannsynlige.
Våre feltobservasjoner, terrenganalyser og beregninger viser at mindre deler av det vurderte
området berøres av utløpet av steinsprang og sørpeskred med antatt gjentaksintervall på
1000 år.
Resten av vurderingsområdet tilfredsstiller gjeldende krav for nye bygg i sikkerhetsklassene
S1 og S2 i TEK17.
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