Notat
Oppdragsgiver: Karl Erik Tørlen
Oppdragsnr.: 5165764 Dokumentnr.: INGGEO-02

Til:
Fra:
Dato

Karl Erik Tørlen
Norconsult AS v/Torgeir Sandøy
2019-10-21

Supplerende vurderinger i forbindelse med skredfarevurderinger
gnr. 144, bnr. 42 og 44 på Overøye Stordal kommune

for

Innledning og bakgrunn
På oppdrag fra Karl Erik Tørlen har Norconsult AS tidligere gjennomført en skredfarevurdering for gnr. 144,
bnr. 42 og 44 på Overøye i Stordal kommune.
Skredfarevurderingen er utførtfor planlagt utbygging av fritidsboliger samt for to eksisterende hytter. Tiltaket
vil derforhavne inn under sikkerhetsklasse S2 i henhold til TEK17. Skredfarevurderingen er gitt i egen
rapport nr. INGGEO-01, Rev. J01 [1]
Rapporten konkluderer med at dimensjonerende skredtype for vurdert område er snøskred, og at området
tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2 i henhold til TEK17, med krav til at årlige
nominelle sannsynlighet for skred ikke er større enn 1/1000.
I forbindelse med reguleringsplan for gjeldende hytteområde har NVE sitt brev datert 26. april 2019 fremmet
innsigelse til reguleringsplanen på grunnlag av at konklusjonene må grunngis bedre, f.eks. understøttet av
simuleringer for teoretisk utløpslengde [2].
På bakgrunn av dette har Norconsult gjennomført simuleringer av skredutløp med simuleringsprogrammet
RAMMS for å vurdere teoretisk utløpslengde for skred for sikkerhetsklasse S2.

Tidligere utførte skredfarevurdering
I Norconsult sin skredfarevurdering ble det på grunnlag av topografi i skredbanen, samt skredmorfologiske
forhold, vurdert at det er størst potensiale for mindre snøskred med kortere utløpslengde, noe
avsetningsforhold i terrenget tilsier. Videre er det vurdert at ved en ekstrem klimatisk situasjon kan medføre
forhold for snøskred med lang utløpslengde, men at det vurderes at snøskred mest sannsynlig vil stoppe før
vurdert område.
Vurderingene er begrunnet med feltkartlegging og informasjon fra lokalbefolkning om skredhistorikk. Lokal
informasjon om skredhistorikk er i hovedsak basert på informasjon fra Alf Overøye som har vokset opp, og
bodd, på garden Overøye. Han har i tillegg drevet meteorologisk værstasjon på Overøye. Erfaringer fra
området tilsier at det fra løsneområde over vurdert område kommer mindre og hyppigere skred med relativt
korte utløpslengder, og det ikke kjennestil skred som har hatt utløp ned inn i eksisterende hyttefelt.
På grunnlag av dette ble det vurdert at vurdert område har tilfredsstillende sikkerhet mot skred for
sikkerhetsklasse S2.
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Simulering med RAMMS Avalanche
Det ble utført snøskredmodellering med programvaren «RAMMS Avalanche» som et simuleringsprogram for
å visualisere og animere strømningsforløpet i en terrengmodell. RAMMS er utviklet av SLF i Sveits, og er et
dynamisk todimensjonalt modelleringsprogram, hvor resultater også kan visualiseres tredimensjonalt [3].
Modelleringen baseres på en digital terrengmodell, i dette tilfellet med oppløsning 5x5 m. Resultatene
inkluderer sannsynlige strømningsveier, utløp, høyde, hastighet og trykk.
Standardverdier for friksjonsparameter (µ) og viskositet (ξ) er benyttet ved modellering. Høydegrensene er
satt til 200-700 m, tilpasset lokale forhold. Snøskredene ble modellert med returperioder for 300 år og i
størrelse «small».
Størrelsesparameterne for skredet blir definert automatisk, avhengig av størrelse på løsneområdet som er
definert på bakgrunn av kartstudie og feltbefaring. Densitet på 300 kg/m3 er benyttet i alle simuleringene. For
skred med returperiode 100-1000 år er typiske bruddhøyder 1-2 m [4]. Bruddhøyden i simuleringen ble valgt
ut fra terrengform og terrenghelning i løsneområdene samt vurdering av vindakkumulert snø i området.
Løsneområdene ligger i le for NV-førende vindretning som ofte gir mye snø om vinteren i denne landsdelen.
Det ligger et relativt stort henteområde over løsneområdene som kan gi betydelig pålagring av snø når det
blåser kraftig fra sektoren SV-NV. Forholdene ligger derfor til rette for å få tilført mye snø. Løsneområdene
består av flate svaberg med helning på ca. 35-45 grader. Svabergene har liten overflateruhet og begrenset
utstrekning. Terrenganalyse viser at man trolig ikke vil få bruddkanter lengre enn 150 meter. Selv om
forholdene ligger til rette for å få tilført mye snø inn i løsneområdene vil flat terrengform, liten utstrekning og
liten overflateruhet, favorisere skred med mindre volum. Bruddhøyder i denne simuleringen er satt til 1,2 m
ved alle utløsningsområdene. Dette gir skredvolum på ca. 10000 kubikk som vurderes til å være et realistisk
volum for å simulere en dimensjonerende skredhendelse for sikkerhetsklasse S2 i disse skredbane.
Det er gjennomført simuleringer med og uten skog i skredløpet. Standardverdi for skog med RAMMS vil i
denne typen skredløp være altfor konservativt (µ = 0,02), fordi skogen vil ha en stor bremseeffekt på
potensielle skred i dette tilfellet. Det er derfor gjennomført simuleringer med høyere fast friksjon enn standard
parameter. Det er simulert med ulike friksjonsparameter for skog for å vurdere sensitiviteten i modellen.
Simulering uten skog med gitte parameter (Figur 1 og Vedlegg) gir utløpslengder som går inn i vestre del av
vurdert område. Simuleringer med skog viser tydelig effekt av skog på utløpslengder, og skred stopper før de
når frem til vurdert område.

Diskusjon av resultater fra simulering
Det er flere momenter med aktuell skredbane og utløpsmodellen som gjør at utløpslengder i simuleringene
vurderes å være konservative:
•

•
•

Skredløpet slakes noe ut over tett skog. Skredet vil derfor begynne å avsette masser før det treffer
skogen. Dette øker skogens innvirkning på utløpslengden mer enn det RAMMS tar hensyn til. Dette
har vi tatt høyde for ved å øke friksjonsverdien for skogsområde.
RAMMS overestimerer gjerne utløpslengder for slakt hellende utløpområder når en velger lav
friksjonsvinkel som her.
Det vurderes ikke å være forhold langs skredløp som ligger til rette for medriving, og dermed økning
av skredvolum nedover i skredbanen. Skredet vil miste mye energi under kote 630 da terrenget
slakes vesentlig ut her.
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Da utløpsområdet er slakt, vil skog ha en god bremsende effekt på skred som allerede er i en
oppbremsingsfase. Det anbefales at skogen bevares da den vil ha en ønsket risikoreduserende effekt for
vurdert område.
Simuleringene som er utført støtter konklusjonen fra tidligere utførte skredfarevurdering (INGGEO-01) om at
vurdert område har tilfredsstillende risiko for skred for sikkerhetsklasse S2.

Figur 1: Eksempel på simulering utført uten å ta hensyn til skog. Simulerte scenario får da utløp inn i vurdert område.
Simuleringer som tar hensyn til skog, medfører at skredutløp ikke går inn i vurdert område.

Konklusjoner og oppsummering
Det er utført simuleringer med programmet RAMMS for å vurdere utløpslengder for dimensjonerende skred
for sikkerhetsklasse S2.
Utførte simuleringer støtter konklusjoner fra tidligere utførte skredfarevurdering, rapport nr.: INGGEO-01.
Da konklusjon fra rapport er uforandret revideres ikke rapport.
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