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Sammendrag 
Det er planlagt utbygging av fritidsboliger i planområdet Syningen 2 ved Nesbyen skisenter. 
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, ifølge 
NVEs aktsomhetskart. Det er derfor gjort en skredfarevurdering for området i henhold til 
gjeldende regelverk i Byggteknisk forskrift, TEK 17 med veileder.  

Frittliggende fritidsboliger og mindre leilighetsbygg skal tilfredsstille kravene gitt i 
sikkerhetsklasse S2, hvor årlig sannsynlighet for skred ikke skal overstige 1/1000.  Garasjer 
og uthus skal tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S1 (≤1/100).  

På bakgrunn av faren for mindre snøskred og steinsprang er det tegnet faresoner for 
sikkerhetsklasse S1 (≥1/100) og S2 (≥1/1000) i planområdet. Det anbefales å plassere 
bebyggelse utenfor faresonene for skred. Det er mulighet for å redusere faresonene med 
sikringstiltak. Evt. skredsikringstiltak må detaljprosjekteres. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
HR Prosjekt AS arbeider med en reguleringsplan som omfatter Syningen 2 i Nesbyen 
kommune. Deler av planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for snøskred og 
steinsprang. Det ønskes derfor en detaljert skredfarevurdering for planområdet Syningen 2. 

 

Figur 1: Oversiktskart over det vurderte området som ligger ved Syningen, ca. 5 km SV for 
Nesbyen sentrum. 

1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering planområdet Syningen 2, se Figur 1. 
Dagens krav til sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, skal legges til grunn for 
vurderingene. Vurderingene skal utføres i henhold til gjeldende veileder, gitt i NVE veileder 
8-2014 (NVE, 2014).   
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1.3 Befaring 
Befaring i området ble utført 7. februar 2020 av Nils Arne K. Walberg, Skred AS. Det var 
lettskyet, pent vær og god sikt under befaringen. Det var ca. en halvmeter snø i terrenget 
under befaringen. Drone ble benyttet. Sporlogg er vist i Figur 7. 

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 det ble observert på befaring, på 
tilgjengelige flyfoto og med tilgjengelig terrengmodell. Hvis terreng eller vegetasjon endres 
betydelig, 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, 2019).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2019). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
S1 Liten 1/100 
S2 Middels 1/1000 
S3 Stor 1/5000 

 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det 
er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Garasjer, uthus og 
lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  

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. Enebolig, 
tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10 
boenheter, samt driftsbygninger i landbruket 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 kommunen å vurdere aktuelle krav til sikkerhet i hver enkelt byggesak. 
Eneboliger, fritidsboliger og mindre leilighetsbygg skal normalt tilfredsstille kravene for 
sikkerhetsklasse S2 (≤1/1000), mens sikkerhetsklasse S1 (≤1/100) er gjeldende for mindre 
garasjer og uthus. Eksisterende og fremtidig bebyggelse er skissert å bestå av enkeltstående 
fritidsboliger, og området vurderes derfor opp mot sikkerhetsklasse S1 og S2.  

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 ikke-
kanaliserte 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 altså ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredstørrelse eller skredutløp og så 
bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke 
usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere, men som vurderes 
skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger skredfare. 
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3 Beskrivelse av området 
Planområdet ligger ved Syningen i øvre del av Nesbyen alpinsenter, i luftlinje ca. 5 km NV for 
Nesbyen sentrum.  

3.1 Topografi 
Terrenganalysen er basert på den nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på 
1 m x 1 m, avledet fra LiDAR data med 5 punkts tetthet per m2 (Terratec AS, 2018). Kart med 
terrenghelning er vist i Figur 2. 

Planområdet ligger på sørsiden av fjellområde Syningen (1109 moh.). Planområdet strekker 
seg fra ca. 1000 til 1070 moh. Vestre del av planområdet er delvis bygd ut med vei og noen 
hytter, og ligger i terreng som i stor grad er slakere enn 20°. Unntaket er to mindre 
fjellskrenter midt i planområdet, som har en helning brattere enn 45° og en høydeforskjell 
på ca. 15 m.  

Den østre delen av planområdet er ikke utviklet, men er også i stor grad slakere enn 20°. 
Parallelt på oversiden av planområdet er det en fjellskrent lokalt brattere enn 45° med en 
høydeforskjell opp til 40 m. Helt øst strekker planområdet seg nesten helt inn til denne 
skrenten. I tillegg er det også i dette område lokale, bratte fjellblotninger inne planområdet 
med begrenset høydeforskjell (≤ 10 m).  

Sør for planområdet er det flere mindre åsrygger og topper som strekker seg opp mot 1080 
moh. 
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Figur 2: Helningskart over fjellsiden ovenfor det vurderte området. 

3.2 Geologi 
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (NGU, 2020a), og er oppgitt å være 
grovkornet kvartsitt med innslag av amfibolitt og gabbro (Ragnhildstveit & Broch, 1988). 

Ifølge NGU løsmassekart i 1:50 000 (NGU, 2020b) består området av morenemateriale med 
liten mektighet og bart fjell. Forsenkninger og flatere områder rett sør for planområdet 
består av torv og myr.  

3.3 Vegetasjon 
Det er endel granskog inne i planområdet, men også områder med bart fjell. Torv og 
myrområdene har også få eller ingen trær. Det foreligger gode flyfoto av fjellsidene fra 1962, 
2006, 2008 og 2013 (www.norgeibilder.no). Sammenligning av disse bildene viser at det ikke 
er betydelige endringer i vegetasjonsdekket. 
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3.4 Registrerte skredhendelser 
I nasjonal skreddatabase (NVE, 2020) er det ikke registrert skredhendelser i eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet. Det er derimot registrert en del jordskredhendelser i 
Rukkedalen, som stammer fra hendelser som starter i dalsiden nedenfor fjellplatået 
planområdet ligger i. I forbindelse med tidligere skredfarevurderinger rundt Nesbyen, er en 
rekke skredhendelser, hovedsakelig relatert til jord- og flomskred, mindre utglidninger og 
steinsprang, kartlagt. Dette viser at det er en del skredaktivitet i regionen, men disse 
områdene er ikke sammenliknbare med planområdet hva topografiske og geologiske forhold 
angår.  

3.5 Tidligere rapporter 
Skred AS har i de siste årene utført flere skredfarevurderinger i Nes kommune, blant annet 
skredfarekartlegging for utvalgte områder i Nes kommune på oppdrag fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). Denne kartleggingen inkluderer delområdet Rukkedalen som kun er få 
kilometer fra det vurderte området (NVE, 2019).  

I tillegg har Skred AS utført flere skredfarekartlegginger rundt Nesbyen alpinsenter (Skred AS, 
2015; 2017; 2018).  

3.6 Aktsomhetsområder 
Deler av det østre planområdet ligger innenfor aktsomhetsområdet for snøskred og 
steinsprang (NVE, 2020). 

3.7 Eksisterende skredsikringstiltak 
Det er ikke registrert eksisterende sikringstiltak i nasjonal skreddatabase (NVE, 2020), og det 
ble heller ikke observert større skredsikringstiltak under befaringen.  

3.8 Klimatiske trekk av betydning for skredfare 
Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk. Analysen er gjort på bakgrunn av data 
fra Meteorologisk institutt (met.no, 2019). Måleseriene for målestasjonene på Nes går fra 
1895 til 2019 og er fordelt på fire stasjoner plassert på omtrent samme sted i Nesbyen 
sentrum. Stasjonene har vært operative i ulike perioder og med noe overlapp i tidsperiode, 
noe som er med på å gi nokså representative og robuste analyseresultater.  

Oversikt over stasjonene er gitt i tabell 2. 

Tabell 2: Oversikt over de benyttede meteorologiske stasjonene. 

St.nr Navn I drift fra I drift til Høyde [moh.] 
24860 Nesbyen 1895 1947 164 
24870 Nesbyen II 1946 1976 165 
24880 Nesbyen Skoglund 1977 2004 167 
24890 Nesbyen Todokk 2003 d.d. 166 

 

Normalverdiene for nedbør ligger på 490 -520 mm per år. Disse nedbørmengdene tilsier et 
relativt tørt innlandsklima. Vi antar nedbøren er noe høyere i de øvre deler av dalsidene der 
ulike skredtyper kan utløses.  
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Figur 3: Normalverdier for månedsverdier for temperatur (linje) og nedbør (søyle) for 
Nesbyen. Data fra www.eklima.no. 

For snøskredfarevurderingen er det viktigere å analysere ekstreme snøfall enn normale 
nedbørsverdier. Fokuset er spesielt på 3-døgns snøfall med store gjentaksintervaller. Nedbør 
som faller i fjellet over 700 moh. mellom desember og april, antas her å komme i form av 
snø. For disse vintermånedene og ved de benyttede stasjonene er den beregnede 3-døgns 
nedbør med 1000 års gjentaksintervall på henholdsvis 110 og 120 mm, omregnet til 
gjennomsnittlige snømengder på 110 og 120 cm (Figur 4). Videre viser Figur 5 at 
fremherskende vindretninger i de samme vintermånedene er mellom SV og NV. Stasjonenes 
lokalisering er i et relativt åpent dalmøte mellom Hallingdal og Rukkedalen/Eidal, og er 
således delvis skjermet for vind fra østlig sektor, og til dels NV og SV. Dette påvirker i noe 
grad vindobservasjonene.  

http://www.eklima.no/
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Figur 4: Beregnet 3-døgnsnedbør med ulike gjentaksintervaller for vintermånedene desember 
til april. Data fra www.eklima.no. 

 

Figur 5: Fremherskende vindretninger i vintermånedene desember til april, Nesbyen - Todokk. 
Figuren er fra www.eklima.no. 

Det finnes ingen direkte sammenheng mellom vanntilførsel og utløsning av jordskred. Det er 
likevel vanlig å studere nedbør som kommer i form av regn for å skaffe bedre grunnlag for 
vurdering av jord- og flomskredfare. Studier utført i Norge (Sandersen, Bakkehøi, Hestnes, & 
Lied, 1997) indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved døgnnedbør på min. 8% av 
gjennomsnittlig årlig nedbør. I det vurderte området betyr det døgnnedbør på 41 mm. En 
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ekstremverdianalyse utført for nedbør som kommer i form av regn i løpet av ett døgn, viser 
at gjentaksintervallet for en døgnnedbør på 41 mm i vurderingsområdet er på mellom 5 og 
10 år. 

  

Figur 6: Beregnet døgnnedbør for ulike gjentaksintervaller. 

Sannsynligheten for at nedbør potensielt er i stand til å utløse løsmasseskred, er ikke det 
samme som sannsynligheten for at skred faktisk utløses. Det siste avhenger av mange flere 
forhold enn nedbørintensitet, og blant alle de forholdene er terrenget viktigst. 

De klimatiske forholdene for utløsning av sørpeskred er nokså like som flomskred, og er 
forbundet med høye nedbørintensiteter. En nedbørsmengde på 50 mm pr. døgn regnes som 
kritisk verdi (Statens vegvesen, 2014).  

3.9 Befaring 
Notater fra befaringen er vist i Tabell 3.  

Tabell 3: Befaringsnotater fra befaringen 07.02.2020. For plassering av veipunkter, se Figur 
7.  

Veipunkt Notat 
WP 599 Topp skrent. Massivt fjell, ikke løst. Mulig mindre utglidninger av snø, men 

bratt. Ikke løsmassedekke.  
WP 600 Mindre skrenter i planområde. Noe løst, begrenset høyde. Lett rensk om noe. 
WP 601 Liten skrent, få høydemeter. Lite løst, men noe. 
WP 602 Litt større skrent, men ikke definerte sprekkesett, løse blokker eller tegn på 

nedfall. Forvitringsflate.  
WP 603 Blokk, morene. 
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WP 604 I nedkant av skrent. Noen blokker på 1-2 m3, men ikke mange. En del løst, 
oppsprukket berg og overheng. Høyden på skrenten faller raskt mot vest til 
søkk, før ny mindre skrent. Usikkert om det kommer noe ovenfra i dette 
område da det er et flatere parti før skrenten.  

 

 

Figur 7: Sporlogg og veipunkt fra befaring. For forklaring av observasjonene i hvert veipunkt, 
se Tabell 3.  
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Figur 8: Dronefoto over planområdet (omtrentlig avgrenset i lilla). 

3.10 Hydrologiske forhold 
Det er utført en flomveisanalyse over planområdet og omkringliggende terreng. Analysene 
viser at det ikke drener store områder ned igjennom planområdet, men at det er 3-4 
distinkte vannveier fra mindre tjern på nordsiden av planområdet. Analysene viser også at 
eksiterende veinett i stor grad påvirker den naturlige avrenningen i det vestlige 
planområdet. Flomveien kan aktiveres med stor vannføring grunnet intensiv eller langvarig 
nedbør og snøsmelting. Det anbefales derfor at opprettholdes tilstrekkelige 
dreneringskanaler igjennom planområdet. En mer detaljert vurdering av flomfare inngår ikke 
i denne skredfarevurderingen. 
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4 Vurdering av skredfare 
4.1 Snøskred 
I det aktuelle planområdet og fjellsiden er det kun noen få, sammenhengende terrengpartier 
brattere enn 27 - 30° som i teorien vil være mulige utløsningsområder for snøskred (Figur 2). 
Disse er i hovedsak knyttet til en mindre fjellskrent midt i planområdet, samt helt øst i 
planområdet. På oversiden av sentrale deler av planområdet ligger en myr hvor eventuelle 
skred fra ovenforliggende fjellside ventes å stoppe. 

Terrenget ligger under tregrensen, og med unntak av lokale, steile fjellskrenter som er for 
bratte til å akkumulere store mengder snø, er det til en viss grad skogdekke. Skogen i 
fjellsiden er blandingsskog med løvskog og enkelttrær av gran, og vurderes for aktuelle 
løsneområder ikke å tilfredsstille kravene i til kronedekning (70 % for blandingsskog) 
foreslått i NVE sin oppsummeringsrapport for skog og skredprosjektet (NVE, 2015).   

Tabell 4: Oversikt over estimert skogdekning og anvendte bruddhøyder for scenarioer for de 
ulike utløsningsområdene i fjellsiden.  

Løsneområde Skogdekning [%] Bruddhøyde 100-års 
scenario [cm] 

Bruddhøyde 1000-
års scenario [cm] 

1 0 % 50 120 
2 0 % 50 120 
3 0 % 50 120 
4 < 50 % 50 120 
5 < 50 % 50 120 
6 < 50 % 50 120 
7 < 50 % 50 120 
8 < 50 % 50 120 

 

For å vurdere utbredelsen av snøskred med sjeldne gjentaksintervall har vi benyttet den 
dynamiske modellen RAMMS Avalanche (Christen, Kowalski, & Bartelt, 2010) til å simulere 
utløp av snøskred fra utvalgte løsneområder. Klimaanalysen for 3-døgns vinternedbør med 
gjentaksintervall på 1000 år er benyttet som en indikasjon på bruddkanthøyde (120 cm). På 
bakgrunn av at løsneområdene er små, ikke ligger i le for dominerende vindretning og heller 
ikke har andre egenskaper som tilsier stor pålagring eller at det hyppig løses ut snøskred, er 
gjennomsnittlig bruddhøyde på 1,2 m benyttet for snøskred med årlig sannsynlighet på 
1/1000 (Tabell 4).  

Friksjonsverdier i RAMMS (μ og ξ), er satt basert på volum, som anbefalt i RAMMS veileder. 
Høydenivåene (standard 1500 og 1000 moh.) er endret til 1000 og 500 moh. basert på 
skjønn, kalibrering mot kjente hendelser i forbindelse med andre prosjekter og 
sensitivitetsanalyser. Det er utført simuleringer med ulike friksjonsparametere basert på 
volum og høydenivåer, og T300 med høydenivåene 1000 og 500 er valgt som 
dimensjonerende for en 1/1000 hendelse. Terrengmodell med 5 m x 5 m (basert på 1 m x 1 
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m) oppløsning er benyttet. Det er ikke modellert med skog, da skogen i øvre deler er glissen, 
og skogen i nedre deler i stor grad ligger innenfor planområdet.  

 

Figur 9: Modellert skredutløp fra utvalgte løsneområder med RAMMS, bruddhøyde 1,0 m.  

Resultatene av modelleringen viser at det er relativt like utløp for de ulike modellene og 
løsneområdene, uavhengig av volum av simulerte skred. På bakgrunn av en helhetlig 
vurdering vurderer vi at deler av planområdet ligger innenfor faresoner for snøskred med 
årlig sannsynlighet 1/100 og 1/1000. 

4.2 Løsmasseskred 
Kun mindre deler planområdet er brattere enn 20 - 25°, som er minimum helning der jord- 
og flomskred kan oppstå. Løsmassedekket består av et tynt morenedekke eller bart fjell, og 
analyse av skyggekart viser ingen tegn til tidligere utglidninger eller avsetninger fra 
løsmasseskred. Løsmassedekket vurderes som tykkest i antatt steinsprangavsetninger i 
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underkant av skrenten helt øst i planområdet. Det er heller ingen definerte raviner eller 
bratte bekkeløp i planområdet, og flomveisanalysen viser at området har et begrenset 
nedbørfelt.  

På bakgrunn av en helhelhetlig vurdering vurderes den årlige sannsynligheten for 
løsmasseskred å være mindre enn 1/1000.  

Lokal stabilitet av løsmasseskjæringer og fyllinger i forbindelse med veier og tomter i 
området er ikke vurdert.  

4.3 Sørpeskred 
Sørpeskred kan oppstå under ulike terreng- og hydrologiske forhold, og utløses etter 
forskjellige mekanismer. I likhet med andre skred styrt av høyt vanninnhold (eks. flomskred) 
har sørpeskred en tendens til å følge forsenkede terrengpartier som bekkeløp og raviner. 
Sørpeskred er en relevant problemstilling i Hallingdal, men vi kjenner ikke til skredhendelser 
i umiddelbar nærhet. 

Fjellsiden over den vurderte tomta mangler partier egnet for utløsning av sørpeskred, som 
slake skål- eller grytelignende terrengformer der betydelige snømengder kan akkumuleres 
og bli vannmettet. De få myrene og tjernene som finnes har veldig små nedslagsfelt, og 
ingen definerte bekkeløp. 

Vi mener derfor at den årlige sannsynligheten for skader fra sørpeskred i det vurderte 
området er lavere enn 1/1000. 

4.4 Skred i fast fjell 
Utfall av steinblokker krever skrenter med blottet fjell og helning over 40 - 45°. Sentralt i 
planområdet er det flere skrenter bratte nok til at steinsprang kan opptre, bl.a. ved veipunkt 
599, 600, 601 samt nord for denne, og 602. Skrentene har en høydeforskjell på mindre enn 
10 m, er lite til moderat oppsprukket og har få avløste blokker, unntatt skrenten ved punkt 
599 som har opptil 15 m høydeforskjell.  

På befaringen ble det observert at de største skrentene ikke hadde definerte sprekkesett 
eller avløste blokker, og overflaten bestod av iserodert flate. De mindre skrentene med 
lavere høydeforskjell var noe mer oppsprukket, men viste ingen tegn til urdannelse etter 
gjentatte utfall.  Utfall fra disse vil også ha begrenset rekkevidde. Sannsynligheten for utfall 
vurderes derfor som mindre enn 1/1000. 

Fjellsiden ovenfor den østre delen av planområdet er bratt nok til at steinsprang kan 
forekomme. Her er også fjellsiden høyere og mer oppsprukket enn de andre skrentene (Figur 
10). Det ble også avdekket flere steinsprangblokker inne i planområdet under befaringen 
(veipunkt 604). For den østre delen av planområdet er det derfor tegnet faresoner for 
steinsprang med gjentaksintervall 1/100 og 1/1000.  
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Figur 10: Detaljfoto av fjellsiden ovenfor den østre delen av planområdet. 

4.5 Faresoner for skred 
Vi mener den årlige sannsynligheten for skred inn på tomta er høyere enn 1/100 i 
forbindelse med en bratt skrent midt i planområdet, samt i den østre delen av planområdet. 
Det er derfor tegnet faresoner for sikkerhetsklasse S1 (≥1/100) og S2 (≥1/1000) i 
planområdet. Snøskred og steinsprang er dimensjonerende skredtype for faresonen i øst, 
mens snøskred er dimensjonerende sentralt i området.  
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Figur 11: Detaljert kart over det kartlagte området med faresoner for sikkerhetsklasse S1 og 
S2. Deler av planområdet som ikke er inkludert i kartet har ikke faresoner for skred.  

4.6 Mulighet for å redusere faresonene 
Ny bebyggelse anbefales i størst mulig grad plassert utenfor faresonene som gjelder for de 
aktuelle sikkerhetsklassene i TEK17. Der dette ikke er mulig, er det behov for fysiske 
sikringstiltak for å redusere faresonene. 

I det aktuelle området synes støtteforebygninger, enten stive stålkonstruksjoner eller nett, 
for å hindre snøskred i å løse ut å være det mest aktuelle sikringstiltaket for snøskred. 
Mindre vollforebygninger i bakkant av eventuell bebyggelse kan også være aktuelt. For 
steinsprang vurderes steinspranggjerder, eventuelt rensk og bolting av fjellsiden som 
aktuelt. Eventuelle sikringstiltak er byggesøknadspliktige og må detaljprosjekteres. Skred AS 
kan bistå om ønskelig. 
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5 Konklusjon 
Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering for planområdet Syningen 2 ved 
Nesbyen skisenter. Dagens krav til sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, er lagt 
til grunn for vurderingene. 

Frittliggende fritidsboliger og mindre leilighetsbygg skal tilfredsstille kravene gitt i 
sikkerhetsklasse S2, hvor årlig sannsynlighet for skred ikke skal overstige 1/1000.  Garasjer 
og uthus skal tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S1 (≤1/100).  

På bakgrunn av faren for mindre snøskred og steinsprang er det tegnet faresoner for 
sikkerhetsklasse S1 (≥1/100) og S2 (≥1/1000) i planområdet. Det anbefales å plassere 
bebyggelse utenfor faresonene for skred. Det er mulighet for å redusere faresonene med 
sikringstiltak. Evt. skredsikringstiltak må detaljprosjekteres. 
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