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1

Bakgrunn

1.1

Området

Narvik kommune har vedtatt ny kommunedelplan for Narvikhalvøya. Denne omhandler
ikke arealene som Narvikgården eier i fjellet. Narvikgårdens arealer i Fagemesfjellet, (ca 4
000 daa) strekker seg fra overkant av eksisterende bebyggelse på begge sidene av
skiheisene i Narvikfjellet skianlegg og opp til toppen av Fagernesfjellet, se figur 1.
Figur 1: Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet (uthevet med mørkere farge).
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I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for disse arealene er Sweco Norge
engasjert for å utføre skredfarevurdering. Planområdet er innenfor et område som er avmerket
som skredfarlig på NGUs aktsomhetskart for steinsprang og snøskred, se figur 2. I henhold til
Plan- og bygningsloven § 68 må det dermed utredes med hensyn på skredfare før utbygging
kan starte. Vurderingen er foretatt av Mikael af Ekenstam. Området ble befart ved ulike
tidspunkt i juni 2012.

03.07.2012
Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik

1

Figur 2: NGUs aktsomhetskart for snøskred, for området med Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet.

1.2

Forskriftskrav

Plan- og bygningsloven § 68 (byggegrunn/miljøforhold) angir at "grunn kan bare deles eller
bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av
natur- eller miljøforhold". Begrepet "tilstrekkelig sikkerhet" er videre kvantifisert i tekniske
forskrifter til Plan- og bygningsloven § 7-3 og 7-4. Kravene til skredsikkerhet er basert på at jo
større konsekvensene er for skred, jo lavere nominell sannsynlighet for skred kan aksepteres.
se tabell 1.
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Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Kilde: Byggteknisk forskrift, TEK10.

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer
og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.
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Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig,
fritidsbolig med inntil to boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i
landbruket, samt mindre kaier og havneanlegg.
For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal
reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi
eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være vesentlig
lavere utenfor bygningene.
Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette
ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 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 med tre enheter eller mer, boligblokker, brakkerigger, næringsbygg, større
driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og
publikumsbygg.
For det aktuelle området vil det være aktuelt å gjøre vurderinger både i henhold til
sikkerhetsklasse S2 og S3. Dette betyr altså at det må gjøres en vurdering på
sannsynligheten at det kan gå skred maksimalt én gang per 1000 eller 5000 år. Det er ikke
gjort separate vurderinger for tilhørende uteareal til bygninger i sikkerhetsklasse S2, som altså
kan vurderes i henhold til sikkerhetsklasse S1.

1.3

Vurdering av skredfare

Vurderingen av skredfaren i et område baseres som regel på en skjønnsmessig vurdering ut
fra tidligere erfaringer, de lokale forhold som blir kartlagt ved en befaring, en analyse av lokale
klimadata og en analyse av forventede klimaendringer i området. Aktuell forsking viser at man
kan forvente ingen eller noe økning av skredaktiviteten i området. Forskingen viser også at for
nordre Nordland og Troms er det kraftig vind og kraftig nedbør som er avgjørende for
dannelse av snøskred. Derfor er det fokusert på disse faktorer i rapporten.
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Det er vanlig å dele en skredbane inn i tre soner, se figur 2:
– Utløsningsområdet er området der skredet utløses eller starter.
– Skredløpet er strekningen mellom utløsningsområdet og utløpsområdet. I små skred går
gjerne utløsningsområdet direkte over i utløpsområdet.
– Utløpsområdet er der skredmassene bremses opp eller blir liggende
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Figur 3: Betegnelser som brukes for å beskrive et skredområde. Kilde: Byggforskserien 311.135

Rekkevidden er avhengig av konsistens på skredet, hellingsforhold og kanaliseringsgrad i
utløpsområdet. Lengst rekkevidde opptrer når skredmassene har stort vanninnhold og
skredmassene blir kanalisert i utløpsområdet. Skred i relativt slake skredbaner med jevn
overgang mot dalbunnen når vanligvis lengst. Det er også en tendens til at store skred når
lenger enn små.

2

Terreng- og klimaforhold
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Planområdet består i hovedsak av sidebratt terreng som vil kunne være eksponert fra skred.
De ulike potensielle utløsningsområdene for skred skiller seg en god del med tanke på
bratthet, helningsretning, vegetasjon og type overflate. Derfor må det gjøres separate
skredfarevurderinger for de ulike potensielle utløsningsområdene, se tabell 2 i neste kapittel.
De potensielle utløsningsområdene vises i figur 4 og 5.
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Figur 4: NGUs aktsomhetskart for snøskred, for området med Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet. Potensielle utløsningsområder er nummerert.
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Figur 5: NGUs aktsomhetskart for steinsprang, for området med Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet. Potensielle utløsningsområder er nummerert.
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Snøskred vil kunne oppstå ved ugunstige kombinasjoner av nedbør, vind og/eller temperatur.
Gjennomsnittlige vindforhold ved målestasjon 84700 Narvik lufthavn vises i figur 6. Dette gjør
at det som regel er mest fare for snøskred i helninger i sektor nord, nordøst og øst i området.
Figur 6: Vindrose for målestasjon 84700 Narvik lufthavn.

Klimastatistikk viser at området har forholdsvis få dager med dypt snødekke, se figur 7. Med
forventede klimaendringer vil antallet dager med snødekke reduseres betraktelig til perioden
2071-2100, se figur 8.
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Figur 7: Antall dager med snødybde over 25 cm i planområdet er i dag ca 50-100. Kilde: NVE
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Figur 8: Med forventede klimaendringer vil antallet dager med snø i planområdet kunne reduseres til nære 0. Kilde:
NVE

3

Skredhistorikk
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Det er ingen historiske opplysninger om snøskred i området i NVEs skreddatabase. Det er
likevel kjent at det jevnlig går snøskred i området. Dette gjelder særlig for områdene 15, 29,
31, 32, 35 og 36. Det er også tydelige tegn på steinsprang i mange av områdene, se figur 5
for kjente steinsprangsområder.
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4

Skredfare

Tabell 2: Vurdering av skredfare for de ulike områdene i figur 4 og 5.
Område

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

nr. (se

utløsningsområdet

retning

skredfare-

figur 4)

(UTM og WGS 84)

1

Beskrivelse

Skogbekledd

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Med dagens vegetasjon i helningen vurderes sannsynligheten

helning ovenfor

vær og klima i området peker seg

for større skred som går ned til og over Reinveien å være liten

Reinveien

ikke helningen ut som spesielt

(største nominelle årlige sannsynlighet 1/1000). Fjernes

skredutsatt.

vegetasjonen vil skredfaren på og nedenfor Reinveien øke

33W 601221 7593716

NV

snø

betraktelig (største nominelle årlige sannsynlighet 1/100).
2

Kortere helning

33W 601411 7593761

NO

snø

ovenfor lysløype

Med tanke på beliggenhet og

Eksisterende vegetasjon og begrensningen på området gjør at

helningsretning vil det kunne

det er liten sannsynlighet for skred som går over lysløypa

akkumulere seg snø og danne

(største nominelle årlige sannsynlighet 1/1000).

seg skredfare i helningen.
3

Fjellsiden

33W 601759 7593942

SV

snø/stein

ovenfor rørgaten

4

Skogbekledd

Helningsretning og vegetasjon i

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

området gjør at snøskredfaren er

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres nordøst for

vurdert å være liten. I området

Taraldsvikelva. Enkelte plasseringer vil kunne godkjennes etter

nedenfor fjellsiden er det tegn på

mer detaljerte analyser. Se også figur 5 for estimert

tidligere steinsprang (blokker).

utløpsområde for steinsprang.

Med tanke på helningsretning og

Med dagens vegetasjon i helningen vurderes sannsynligheten

helning ovenfor

vær og klima i området peker seg

for større skred som går ned til og over lysløypen å være liten

lysløype

ikke helningen ut som spesielt

(største nominelle årlige sannsynlighet 1/1000). Fjernes

skredutsatt.

vegetasjonen vil skredfaren på og nedenfor lysløypen øke

33W 601189 7593394

NV

snø

betraktelig (største nominelle årlige sannsynlighet 1/100).
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
5

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Mindre del av

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Med dagens vegetasjon i helningen vurderes sannsynligheten

helning ovenfor

vær og klima i området peker seg

for større skred som går ned til og over lysløypen å være liten

lysløype

ikke helningen ut som spesielt

(største nominelle årlige sannsynlighet 1/5000). Fjernes

skredutsatt.

vegetasjonen vil skredfaren øke noe, men likevel være

33W 601149 7593281

NV

snø

forholdsvis liten (største nominelle årlige sannsynlighet
1/1000).
6

Brattere parti i

Med tanke på helningsretning og

Med dagens vegetasjon i helningen vurderes sannsynligheten

skogparti og

vær og klima i området peker seg

for større skred å være liten (største nominelle årlige

upreparert

ikke helningen ut som spesielt

sannsynlighet 1/5000). Fjernes vegetasjonen vil skredfaren

alpinløype

skredutsatt.

øke noe, men likevel være forholdsvis liten (største nominelle

33W 601274 7593316

NV

snø

årlige sannsynlighet 1/1000). Det vurderes at eventuelle skred

(Black Kids)

ikke vil kunne passere det flatere området direkte nedenfor og
fortsette ned mot lysløypen.
7

Brattere parti i

33W 601560 7593374

N

snø

tett skogområde

Med tanke på beliggenhet og

Eksisterende vegetasjon og områdets størrelse gjør at risikoen

helningsretning vil det kunne

før større skred er liten (største nominelle årlige sannsynlighet

akkumulere seg snø og danne

1/5000). Fjernes vegetasjonen vil skredfaren øke noe, men

seg skredfare i helningen.

likevel være forholdsvis liten (største nominelle årlige
sannsynlighet 1/1000). Det vurderes at eventuelle skred ikke
vil kunne nå høyspentlinjen nedenfor.

8

Brattere parti i

Med tanke på beliggenhet og

Området brukes mye til skikjøring, noe som reduserer risikoen

tynnet

helningsretning vil det kunne

for større snøskred. Det vurderes at sannsynligheten for større

skogområde

akkumulere seg snø og danne

skred, som når langt inn i det flate partiet i skogen nedenfor, er

seg skredfare i helningen.

liten (største nominelle årlige sannsynlighet 1/5000).

33W 601732 7593275

N
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
9

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Brattere parti i

33W 602003 7593258

Liten bratt

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
N

snø/stein

tett skogområde

10

Generell vurdering skredfare

Med tanke på beliggenhet og

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

helningsretning vil det kunne

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres sør for

akkumulere seg snø og danne

Taraldsvikelva. Enkelte plasseringer i vestre del av

seg skredfare i helningen. I fjell-

utløpsområdet vil kunne godkjennes etter mer detaljerte

siden og området nedenfor er det

analyser. Se også figur 5 for estimert utløpsområde for

tegn på tidligere steinsprang.

steinsprang.

Med tanke på helningsretning og

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

skråning ved

vær og klima i området peker seg

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor

alpinbakke

ikke helningen ut som spesielt

dette partiet, innenfor en avstand på 100 meter fra overkant av

(Andrebakken)

skredutsatt.

utløsningsområdet, med mindre det gjøres sikringstiltak. Se

33W 601096 7592875

NV

snø/stein

også vurdering for skredområde 22.
11

Bredt men kort

Med tanke på helningsretning og

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

bratt parti i

vær og klima i området peker seg

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor

skogbekledd

ikke helningen ut som spesielt

dette partiet, innenfor en avstand på 100 meter fra overkant av

helning

skredutsatt. I fjellsiden og området

utløsningsområdet, med mindre det gjøres sikringstiltak. Se

nedenfor er det tegn på tidligere

også vurdering for skredområde 22.

33W 601173 7593058

NV

snø/stein

steinsprang (blokker).
12

Bratt parti med

Med tanke på helningsretning og

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

steinur i

vær og klima i området peker seg

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor

skogbekledd

ikke helningen ut som spesielt

dette partiet, innenfor en avstand på 100 meter fra overkant av

helning

skredutsatt. I fjellsiden og området

utløsningsområdet, med mindre det gjøres sikringstiltak. Se

nedenfor er det tegn på tidligere

også vurdering for skredområde 22.

33W 601353 7593025

NV

snø/stein

steinsprang (blokker).
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
13

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Stort brattere

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

område i

vær og klima i området peker seg

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor

skogbekledd

ikke helningen ut som spesielt

dette partiet, med mindre det gjøres sikringstiltak. Se også

helning

skredutsatt. I fjellsiden og området

figur 5 for estimert utløpsområde for steinsprang.

33W 601510 7593076

NV

snø/stein

nedenfor er det tegn på tidligere
steinsprang (blokker).
14

Brattere del av

Med tanke på beliggenhet og

Med tanke på risikoen for steinsprang skal ikke byggverk

skogbekledd

helningsretning vil det kunne

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor

helning

akkumulere seg snø og danne

dette partiet, innenfor en avstand på 100 meter fra overkant av

seg skredfare i helningen. I

utløsningsområdet, med mindre det gjøres sikringstiltak.

33W 601703 7593100

N

snø/stein

fjellsiden og området nedenfor er
det tegn på tidligere steinsprang
(blokker).
15

Stort område

Med tanke på beliggenhet og

Sett i sammenheng med skredfaren i område 9 skal ikke

ved skog-

helningsretning vil det kunne

byggverk innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres sør

grensen med

akkumulere seg snø og danne

for Taraldsvikelva. Enkelte plasseringer i vestre del av

brattere partier

seg skredfare i partier ovenfor

utløpsområdet vil kunne godkjennes etter mer detaljerte

skoggrensen.

analyser. Se også figur 5 for estimert utløpsområde for

33W 601922 7593075

NV

snø/stein

steinsprang.
16

Kort og bratt

Med tanke på beliggenhet og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

helning ved

helningsretning vil det kunne

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

skoggrensen

akkumulere seg snø og danne

partiet, innenfor en avstand på 100 meter fra overkant av

seg skredfare.

utløsningsområdet.

33W 602221 7593026

N
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
17

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Brattere område

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Eksisterende vegetasjon gjør at risikoen før større skred som

ovenfor

vær og klima i området peker seg

går over Fjellveien (fram til eksisterende bygning og topp av

alpinbakke ved

ikke helningen ut som spesielt

skiheis) er liten (største nominelle årlige sannsynlighet

gamle Skistua

skredutsatt.

1/5000). Fjernes vegetasjonen vil skredfaren øke betraktelig

33W 600492 7592775

N

snø

og kreve sikringstiltak eller større avstand fra helningen for
byggverk i sikkerhetsklasse S2 eller S3.
18

Brattere område

Med tanke på helningsretning og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

i skogbekledd

vær og klima i området peker seg

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

helning under

ikke helningen ut som spesielt

området og sørøst for Fjellveien/vei til Asbjørnstua.

gondolheis

skredutsatt. I fjellsiden og området

33W 600642 7592726

NV

snø/stein

nedenfor er det tegn på tidligere
steinsprang (blokker).
19

Kort bratt

Med tanke på beliggenhet og

Området brukes mye til skikjøring, noe som reduserer risikoen

område med

helningsretning vil det kunne

for større snøskred. Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal

tynnet skog

akkumulere seg snø og danne

likevel ikke byggverk innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3

seg skredfare i helningen. I

plasseres rett nedenfor dette området og sør for Fjellveien/vei

fjellsiden og området nedenfor er

til Asbjørnstua.

33W 600822 7592801

NV

snø/stein

det tegn på tidligere steinsprang.
20

Avgrenset bratt

Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

parti innklemt

vær og klima i området peker seg

store skred i området. Byggverk innenfor sikkerhetsklasse S2

mellom

ikke helningen ut som spesielt

eller S3 kan plasseres rett nedenfor dette området.

Utforløypa og

skredutsatt.

33W 600999 7592825

NV

snø

Andrebakken
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
21

22

23

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Avgrenset bratt

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

parti ved siden

vær og klima i området peker seg

store skred i nettopp dette området. Se også vurdering for

av alpinbakken

ikke helningen ut som spesielt

skredområde 22.

Andrebakken

skredutsatt.

Omfattende og

33W 601094 7592875

NV

snø

Det er tydelige tegn i hele

Byggverk i sikkerhetsklasse S2 og S3 skal ikke plasseres rett

bratt steinurs-

fjellsiden nedenfor på tidligere

nedenfor dette området. Se også figur 5 for estimert

parti

store ras (stein) fra dette området.

utløpsområde for steinsprang.

Det vil kunne gå mindre ras i

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

området.

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

Avgrenset bratt

33W 601349 7592735

33W 601588 7592799

NV

NO

snø/stein

snø

parti ovenfor

partiet, innenfor en avstand på 100 meter fra overkant av

skoggrensen

utløsningsområdet.
24

25

Bredt område i

Med tanke på beliggenhet og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

leheng (mulig

helningsretning vil det kunne

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

utløsnings-

akkumulere seg snø og danne

partiet og ovenfor skoggrensen.

område er større

seg skredfare i helningen. Det

enn hva som er

danner seg store skavler og går

indikert på figur

jevnlig naturlige skred i området,

4)

som regel hvert år.

Avgrenset bratt

33W 601712 7592825

NO

snø

Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

parti ovenfor

vær og klima i området peker seg

store skred i nettopp dette området. Byggverk innenfor

skoggrensen

ikke helningen ut som spesielt

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

skredutsatt.

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra

33W 601945 7592925

NV

snø

overkant av utløsningsområdet.
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
26

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

NV

snø/stein

(UTM og WGS 84)
Større område

33W 600475 7592475

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

ved lavspent-

vær og klima i området peker seg

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

linje, med hylle-

ikke helningen ut som spesielt

området og sørøst for Fjellveien. Se også figur 5 for estimert

formasjoner og

skredutsatt. I fjellsiden og området

utløpsområde for steinsprang.

bratte flåg

nedenfor er det tegn på tidligere
steinsprang (blokker).

27

Brattere område

Med tanke på beliggenhet (til dels

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

i skogbekledd

leheng) vil det kunne akkumulere

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

helning under

seg snø og danne seg skredfare i

området og sørøst for Fjellveien.

gondolheis

helningen. Det er likevel liten

33W 600674 7592549

NV

snø

sannsynlighet for store snøskred.
28

Brattere parti i

Det vil kunne gå mindre ras i

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

(upreparert)

området, men det er lite

store skred i dette området. Byggverk innenfor

alpinbakke ved

sannsynlig.

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

33W 600963 7592575

N

snø

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra

Tredjeheisen

overkant av utløsningsområdet.
29

Stor og bred

Med tanke på beliggenhet og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

helning ovenfor

helningsretning (til dels smale

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

skoggrensen

snørenner i leheng) vil det kunne

området og sørøst for preparert alpinbakke (Tredjebakken). Se

akkumulere seg snø og danne

også figur 5 for estimert utløpsområde for steinsprang.

33W 601325 7592267

NV

snø/stein

seg skredfare i helningen. Det er
likevel liten sannsynlighet for store
snøskred. I fjellsiden og området
nedenfor er det tegn på tidligere
steinsprang (blokker).
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
30

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Avgrenset bratt

33W 601575 7592473

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
NV

snø

Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

parti ovenfor

vær og klima i området peker seg

store skred i dette området. Byggverk innenfor

skoggrensen

ikke helningen ut som spesielt

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

skredutsatt.

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra
overkant av utløsningsområdet.

31

Bred og

Med tanke på beliggenhet og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

jevnbratt helning

33W 601743 7592655

NO

snø

helningsretning vil det kunne

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

i leheng

akkumulere seg snø og danne

partiet og ovenfor skoggrensen.

seg skredfare i helningen. Det
danner seg store skavler og går
jevnlig naturlige skred i området,
som regel hvert år.
32

Bred og

Med tanke på beliggenhet og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

jevnbratt helning

33W 602576 7592412

NO

snø/stein

helningsretning vil det kunne

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

i leheng

akkumulere seg snø og danne

partiet og på det flatere partiet ved eksisterende driftsbygning

seg skredfare i helningen. Det

ved start på rørledning (Vassheim). Byggverk med

danner seg store skavler og går

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal ikke plasseres nærmere enn

jevnlig naturlige skred i området,

50 meter nord for Vassheim.

som regel hvert år.
33

Avgrenset

33W 600650 7592336

NV

snø

Med tanke på helningsretning og

Området brukes mye til skikjøring, noe som reduserer risikoen

område ovenfor

vær og klima i området peker seg

for større snøskred. Det er meget liten sannsynlighet for at det

og nedenfor

ikke helningen ut som spesielt

skal kunne gå noen store skred i dette området. Byggverk

Fjellveien, ved

skredutsatt.

innenfor sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke

upreparerte

plasseres rett nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på

alpinbakker

100 meter fra overkant av utløsningsområdet.
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
34

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Avgrenset bratt

33W 601475 7592091

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
NV

snø

Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

parti på fjellrygg

vær og klima i området peker seg

store skred i dette området. Byggverk innenfor

nord for

ikke helningen ut som spesielt

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

Stolheisen

skredutsatt.

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra
overkant av utløsningsområdet.

35

Brede og bratte

Med tanke på beliggenhet og

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

helninger i

33W 601943 7591973

N

snø/stein

helningsretning vil det kunne

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

leheng

akkumulere seg snø og danne

partiet og på det flatere partiet nedenfor området. Byggverk

seg skredfare i flere av områdets

med sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal ikke plasseres høyere

helninger. Det danner seg store

enn kote 800 nedenfor hele dette området. Se også figur 5 for

skavler og går jevnlig naturlige

estimert utløpsområde for steinsprang.

skred i områdets østre del, som
regel hvert år.
36

Brede og bratte

33W 602550 7591607

NO

snø/stein

Med tanke på beliggenhet og

Det danner seg store skavler og går jevnlig naturlige skred i

helninger i

helningsretning vil det kunne

områdets østre del (Mørkholla), som regel hvert år. Hvis det

leheng

akkumulere seg snø og danne

ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor sikker-

seg skredfare i flere av områdets

hetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette området.

helninger.

Med noen få unntak finnes det ikke noen sikre plasser for slike
byggverk før man kommer ned til kote 700 nedenfor området.
Se også figur 5 for estimert utløpsområde for steinsprang.

37

En mindre

Det vil kunne gå mindre till

Hvis det ikke gjøres sikringstiltak skal ikke byggverk innenfor

helning med noe

33W 602593 7592199

NV

snø

middels store ras i området, med

sikkerhetsklasse S2 eller S3 plasseres rett nedenfor dette

brattere terreng

utløpsområde ned i brattere

området. Med noen få unntak finnes det ikke noen sikre

enn

terreng.

plasser for slike byggverk før man kommer ned til kote 700

omgivelsene
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Område

Beskrivelse

nr. (se
figur 4)
38

Posisjon i overkant av

Helnings

Type

utløsningsområdet

retning

skredfare-

(UTM og WGS 84)
Avgrenset bratt

Generell vurdering skredfare

Vurdering av sannsynlighet for skred og plassering av
byggverk

problem
Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

helning under

vær og klima i området peker seg

store skred i dette området. Byggverk innenfor

Stolheisen

ikke helningen ut som spesielt

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

skredutsatt.

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra

33W 601501 7591952

V

snø

overkant av utløsningsområdet.
39

Avgrenset bratt

Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

helning under

vær og klima i området peker seg

store skred i dette området. Byggverk innenfor

Stolheisen

ikke helningen ut som spesielt

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

skredutsatt.

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra

33W 601699 7591894

V

snø

overkant av utløsningsområdet.
40

Avgrenset bratt

Med tanke på helningsretning og

Det er meget liten sannsynlighet for at det skal kunne gå noen

helning nord for

vær og klima i området peker seg

store skred i dette området. Byggverk innenfor

Skaret

ikke helningen ut som spesielt

sikkerhetsklasse S2 eller S3 skal likevel ikke plasseres rett

skredutsatt.

nedenfor dette partiet og innenfor en avstand på 100 meter fra

33W 601448 7591767

V

snø

overkant av utløsningsområdet.
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5

Konklusjon

rao4n 2008-01-23

Basert på befaring av området og analyse av blant annet klimaforhold vurderer Sweco at
området som helhet ikke er spesielt utsatt for skred, men at ulike deler av området ikke
oppfyller kravene i PBL relatert til skred. Ved planlegging av utbygging må figur 4 og 5 og
tabell 2 brukes for å unngå plassering av byggverk i skredfarlig terreng. Vil man likevel
plassere byggverk i skredfarlig terreng må det vurderes nødvendige sikringstiltak.
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Vedlegg – bilder fra befaringer

rao4n 2008-01-23

Figur 9: Blokker i utløpsområdet til område 22 i figur 4. Utløsningsområdet vises høyere oppe i terrenget.
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Figur 10: Blokker i utløpsområdet til område 29 i figur 4.

rao4n 2008-01-23

Figur 11: Utløsningsområde for områdene 24 (høyre bildekant) og 31 (venstre bildekant) i figur 4.
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Figur 12: Utløsningsområde for område 32 (høyre bildekant) i figur 4. Vassheim vises i venstre bildekant.

rao4n 2008-01-23

Figur 13: Utløsningsområde for område 35 i figur 4.
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