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1 Innleiing
E16 Øylo – Hande er ei strekning under reguleringsplanlegging. Her er det planlagt cirka 23 km 
ny/utbetra veg, inkludert to korte strekningar ved Røn og Ulnes, sjå Vedlegg 1 for oversiktskart. 
Vegen følgjer i stor grad eksisterande veglinje, men blir stadvis noko lagt om for å tilfredsstille 
krav til kurvatur.  
 
Då delar av regulert område ligg innanfor aktsemdsområde for skred, er det her utført 
skredfarekartlegging for å vurdere skredfaren relatert til Statens vegvesen sine akseptkriterier 
til skred på veg. Følgjande skredfaretypar er kartlagt: snøskred, steinsprang/steinskred og  
jordskred/flaumskred. 
 
Arbeidet – både forarbeid, feltarbeid og etterarbeid - er utført av Marius Meland. Feltarbeid 
vart utført 15. august 2019 av Marius Meland. 

2 Grunnlagsmateriale og tidlegare undersøkingar
Under arbeidet er det brukt aktsemdskart frå www.nve.no. Området ligg innanfor 
aktsemdsområde for både snøskred, steinsprang og jordskred, sjå Vedlegg 3 – 5. Alle desse 
skredtypane er dermed omtalt i denne rapport. 
 
Det er brukt topografiske laserskanna kart og flyfoto frå www.hoydedata.no, noko som gjer at 
sjølv mindre bergkantar kan identifiserast på kart. Kartgrunnlaget cirka aust for Ryfoss er frå 
prosjektet NDH Valdres 5pkt 2017, med ei oppløysing på 5 punkt per m2 (Statens kartverk 2019). 
Cirka vest for Ryfoss er kartgrunnlaget frå Valdres 2013 (Statens kartverk 2019). Oppløysing for 
Valdres 2013 er ikkje nøyaktig kjend, men ved å sjå på kartet er det sannsynleg at oppløysinga 
er minst 1 punkt per m2. 
 
Opplysningar om berggrunnsgeologi (Vedlegg 6) og kvartærgeologi (Vedlegg 7) er henta frå 
www.ngu.no, frå fylkeskart Oppland i målestokk 1:250 000. Det er ikkje kartlagt i målestokk 
1:50 000.  
 
Opplysningar frå skrednett.no (NVE 2019) og NVDB (Norsk VegDataBank) er brukt for å sjå om 
det har gått skred tidlegare. 
 
Vidare er opplysningar frå Drift Oppland og lokalkjende brukt. 
 
Opplysningar frå heimesida senorge.no (NVE 2019) er brukt for å finne middeltemperatur og 
middelnedbør i området.  

3 Traseskildring og trafikktilhøve
E16 gjennom området er ein av hovudvegane mellom Oslo og Bergen, og mellom sentrale delar 
av Oppland og Sogn og Fjordane. Blant hovudvegane Oslo – Bergen er vegen rekna til å ha best 
framkome om vinteren. 
 
Vegen har varierande årsdøgntrafikk (ÅDT), frå 1100 i delen som ligg i Vang, til 2500 i austlege 
delar av traseen. 
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4 Avgrensingar ved rapporten
Rapporten kartlegg skredtypane med omsyn til steinsprang/steinskred, snøskred og jord-
/flaumskred. Då ingen av desse skredtypane har vore vanlege i området i nyare tid, går 
vurderingane mykje på skredhistorikk, skjøn, terrenget i overkant m.m. Det må derfor reknast 
med noko utryggleik i vurderingane. I vurderinga er det forsøkt å ta omsyn til klimaendringar, 
men det er vanskeleg å fastslå med tilstrekkeleg tryggleik kor mykje desse vil spele inn. 
 
Under feltarbeid er området kartlagt frå veg, og stadvis synfaring i terreng. Vurderingane i 
rapporten er basert på dette, i tillegg til undersøkingar nemnd i kapittel 2. 

5 Akseptnivå for skred
Akseptnivået for skred er fastsett etter skredsannsyn pr. km og ÅDT etter Tabell 1 under. Dette 
gir akseptabelt skredsannsyn (bør-krav) på 1 skred per 50. år per km for heile strekninga. 
Tolererbart skredsannsyn (skal-krav) er på 1 skred per km per 20. år unnateke vestlege delar av 
strekninga, her er skal-kravet på 1 skred per km per 10. år. Men dette er avhengig av 
trafikkgrunnlaget. Dersom det blir lagt til grunn framtidig ÅDT > 1500 for heile strekninga, blir 
skal-kravet på 1 skred per 20. år.  
 
Tabell 1. Frå Statens vegvesen si handbok N200. 

 

6 Terreng- og klimaskildring
Strekninga går gjennom Valdres-dalføret der det er skogkledde og generelt slake dalsider 
(helling i stor grad mindre enn 30 º). Det er stadvis noko brattare parti i overkant av E16.  
 
Lausmassane er i følgje NGU (2019) vurdert til å vere blanding av tjukke og tynne 
morenemassar, og bart berg i sida her (Vedlegg 7). Vegen går stadvis på elveavsetjingar. 
 
Berggrunnen er i følgje NGU (2019) granodiorittisk gneis i delen som ligg i Vang kommune.
(Vedlegg 6).  Mellom kommunegrensa og fram til området kring Hausåker, samt ved Røn og 
Ulnes, er berget skildra som kvartsitt, subarkose og konglomerat. I området kring Hande, samt 
nær inntil større delar av strekninga, er det fyllittiske bergartar (Vedlegg 6, NGU 2019). 
 
Normal årsnedbør for normalperioden 1971-2000 er kring 500 - 1000 mm, med dei fuktigaste 
områda lengst vest. Tilsvarande årstemperatur er kring 2 – 4 ºC (senorge.no). Det er altså 
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høvesvis tørt og kjølig klima her, og maks. snødjupn for normalperioden 1971-2000 er rekna til 
å vere på kring 50 – 100 cm (senorge.no).  

7 Overordna om skred og aktsemdskart
Aktsemdskarta er synt i Vedlegg 3 – 5.  
 
Karta for snøskred og steinsprang er laga ut frå gitte hellingar i terrenget, med oppløysing på 
25 x 25 meter (NVE 2019). Desse er utarbeidd ved bruk av ein høgdemodell der det ut frå gjevne 
hellingar på fjellsida blir definert losneområde og utløpsområde. Sjå NVE (2019) for meir 
informasjon. Karta tek ikkje omsyn til lokale terrengtilhøve, som for eksempel skog eller 
snøtilhøve. Karta tek heller ikkje omsyn til losneområde med mindre høgdeskilnad enn 20 
meter. 
 
Karta for jordskred og flaumskred er laga frå ein terrengmodell med oppløysing på 10 x 10 
meter. Potensielle kjeldeområde for skred er identifisert med basis i hellingsvinkel, 
planarkurvatur og storleik på vasstilførande dreneringsområde (Fischer et al. 2014). Skredutløp 
blir rekna ut frå modellerte startsoner ved hjelp av ein såkalla «multiple flow direction»-modell 
(Horton et al. 2008). Sjå Fischer et al. (2014) for meir informasjon. 
 
Aktsemdskarta er rekna som tilstrekkeleg for kommuneplannivå (NVE 2019). For 
reguleringsplannivå kan desse også i stor grad reknast som tilstrekkeleg, men her bør ein vere 
OBS på mindre terrengformer som ikkje alltid er synt på aktsemdskarta. 
 
Aktsemdskarta for snøskred og jord-/flaumskred indikerer at skredfare må vurderast for større 
delar av aktuell vegstrekning. For steinsprang er det berre eit parti som indikerer 
steinsprangfare (Vedlegg 3), men det må leggast til at aktsemdskartet ikkje tek tilstrekkeleg 
omsyn til brattskrentar med mindre høgdeskilnader enn 20 meter. 

8 Skildring og vurdering av skredfare, etappevis
Kvart delkapittel syner til C-teikningar i Vedlegg 2. Foto i rapporten er teke av Marius Meland 
dersom ingenting anna nemnd. 

8.1 Profil 2700 – 4900, Teikning C1 – C3
Vedlegg 3 (side 1) indikerer potensiell snøskredfare langs profil 2700 – 3500 og 4600 – 4900. 
Potensielle losneområde i overkant av profil 2700 – 3500 ligg generelt på 600 – 800 m.o.h., 
medan vegnivå her ligg på kring 470 – 480 m.o.h. I overkant av profil 4600 – 4900 er det 
potensielle losneområde kring 500 m.o.h., cirka 40 – 50 høgdemeter over vegnivå.  
 
Ut frå synfaring langs veg og studie av flyfoto er det skog i både losneområde og utløpsområde. 
Utløpsområde i overkant av profil 2700 – 3500 ser ut til å ha mindre høgreist skog (lauvskog?) 
enn utløpsområde (barskog). Sjå også Foto 8.1.1. Lenger aust er det barskog både i losne- og 
utløpsområde. Det er også parti med bart berg, men desse er brattare enn 60 º, og er truleg for 
bratte til å halde på plass store snømengder. 
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Vedlegg 5 (side 1) indikerer potensiell jord- og flaumskredfare langs nokolunde same områda 
som for snøskred. Lengst vest og aust er det skissert lange potensielle flaumskredløp. I mellom 
er det skissert større flater der det kan losne jord- og flaumskred. 
 
Om lag ved profil 4150 – 4250 er det ei strekning som ikkje er teikna inn som aktsemdsområde. 
Det er bratt terreng med tynn lausmasseoverdekking her, noko som medfører at strekninga kan 
vere utsett for skred her, særleg steinsprang.  
 
Studie frå veg og flyfoto syner ikkje klare teikn på at skred (snø, flaum, jord) har kome ned til 
veg i nyare tid. Det kom eit flaumskred i 1725 langs elva Ala (NVE 2019, www.skrednett.no), 
noko som indikerer at skred kjem med noko mellomrom.  
 
Ut frå historikk er det ikkje funne sannsynleg at skred skjer oftare enn 1 gong per 50. år per km 
langs strekninga. Eit mogleg unntak er ved profil 4150 – 4250, her må det leggast til grunn noko 
sikring av terreng i overkant for å sikre at akseptkriterier for skred blir oppfylt. Det blir lagt til 
grunn at eit meir detaljert sikringsomfang er å finne i geologisk rapport for bergskjeringar, då 
dette er bratt terreng i overkant av ny bergskjering. 
 
 

 
Foto 8.1.1. Oversikt mot aktsemdsområde for snøskred og jordskred i overkant av profil 2700 – 3500.  
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Foto 8.1.2. Bratt terreng i overkant av skjering ved profil 4150 – 4250. 
 

8.2 Profil 9400 – 9600, Teikning C9 – C10
Her er det potensiell jord-/flaumskredfare i eit søkk (Vedlegg 5, side 1). Teoretisk losnepunkt 
ligg opptil 475 m.o.h., altså 60 – 70 høgdemeter over veg. Det kan potensielt vere ei eldre 
skredvifte ein ser opp på frå veg her (Foto 8.2.1). Frå flyfoto går det fram at skogen lengst oppe 
ikkje er så høgreist som lenger ned, medan lengre nede er det tettare skog. Busetjinga på 
Bergsmyri har fleire tilsynelatande eldre hus, truleg over 50 år gamle (Foto 8.2.1), noko som 
indikerer låg skredaktivitet her.   
 
Ut frå dette er det vurdert at skred på veg skjer sjeldnare enn 1 gong per 50. år. 
 

 
Foto 8.2.1. Utsikt frå veg opp mot aktsemdsområde for jordskred ved profil 9400 – 9600. 
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8.3 Profil 11500 – 11550, Teikning C12
Potensiell jord-/flaumskredfare i eit søkk her (Vedlegg 5, side 1), området liknar mykje som ved 
profil 9400 – 9600. Lausmassane nede liknar på morene, men med teikn på sortering. Dette 
inneber at vatn kan ha vore sentralt i utforming av lausmassane, for eksempel i form av 
jordskred. Massane er ikkje eintydig foreinleg med skredmassar, men det kan heller ikkje 
utelukkast. Høgreist granskog indikerer liten aktivitet i seinare tid. Sjå Foto 8.3.1. 
 
Det vart gått opp langs sideveg opp til toppen av teoretisk losnepunkt (Vedlegg 5, side 1). Det 
er ikkje teikn på aktivitet her i nyare tid heller. Det er yngre skog langs grusveg nedst, men ut 
frå flyfoto ser dette ut til å skuldast flatehogst. 
 
Ut frå dette er det vurdert at skred på veg skjer sjeldnare enn 1 gong per 50. år. 
 

 
Foto 8.3.1. Utsikt opp mot aktsemdsområde ved profil 11500 -11550. 
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8.4 Profil 11800 – 13000, Teikning C13 og C14
Område med potensiell snøskredfare under ei bratt side, sjå Vedlegg 3 (side 1) og Foto 8.4.1. 
Der terrenget er 30 – 60 º bratt (potensiell snøskredfare), er terrenget dekt av  skog, truleg 
lågreist skog (lauvskog?). Dette området ligg generelt 430 – 500 m.o.h., medan veg ligg på 370 
– 390 m.o.h.  Lenger ned i utløpsområdet er det tett barskog. 
 
Ut frå terrengets karakter og skredhistorikk er det funne mest sannsynleg at skred skjer 
sjeldnare enn 1 gong per 50. år. 
 

 
Foto 8.4.1. Utsikt frå sørsida av Riste bru, med utsikt mot aktsemdsområde for snøskred i overkant av profil 11800 
– 11300. 
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8.5 Profil 12900 – 13000, Teikning C14
Teoretisk jord-/flaumskred som når om lag ned til eksisterande/ny veg, sjå Vedlegg 5 (side 2). 
Øvste potensielle losnepunkt ligg på kring 430 m.o.h., medan veg ligg på kring 390 m.o.h. 
Terrengets karakter og brattleik indikerer at losnepunkt gjerne kan ligge lengre oppe også. 
 
Det er myrete og våt jord i søkk innanfor veg, men høgreist granskog i overkant, sjå Foto 8.5.1. 
Potensielt mogleg at E16 ligg oppå ei skredvifte av eldre dato. Det er ikkje teikn på nyare 
aktivitet her. Flyfoto indikerer noko mindre skog i søkket, men dette kan vere bekk som renn 
nedover. 
 
Ut frå terrengets karakter og skredhistorikk er det funne mest sannsynleg at skred skjer 
sjeldnare enn 1 gong per 50. år per km. 
 

 
Foto 8.5.1. Aktsemdsområde for jordskred ved profil 12900 – 13000, foto teke frå E16. 
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8.6 Profil 14600 – 16200, Teikning C15 – C18
I dette området vart det også gjort synfaring langs fv. 2510.
 
Strekninga går under nokre større område med helling 30 – 60 º, der det er markert potensielle 
losneområde for snøskred (Vedlegg 3, side 2). Her er det generelt skog, med unntak av nokre 
far (skredfar?) der hellinga er brattare enn 45 º. I utløpsområda er det større jordbruksflater 
der potensielle snøskred kan få fart. Då det generelt er tett med skog i losneområde, og lite 
teikn til skredaktivitet her (med unntak av dei brattaste områda), er det funne lite sannsynleg 
med snøskred i vesentleg grad her. Sjå Foto 8.6.1 for foto over delar av aktsemdsområde for 
snøskred og jordskred. 
 
Det er potensiell jord- og flaumskredfare også her (Vedlegg 5, side 2). Ut frå spor i terreng, 
eksisterande busetjing og flyfoto, er det ikkje funne sannsynleg at jord-/flaumskred skjer ofte 
her. Det må likevel leggast til at vestlegaste losnepunkt for jordskred er i eit hogstfelt, og at 
området kan vere noko meir utsett etter at skog er hogd.  
 
Det vart også snakka med lokalkjent her, som har budd i området over fleire tiår. Han hadde 
ikkje kjennskap til tidlegare skred her. 
 
Ved garden Høve vest for strekninga (profil cirka 14400, Teikning C16) skal det i 1725 ha gått 
eit større jordskred (NVE 2019, www.skrednett.no). Området er ikkje dekt av aktsemdskart for 
jord- og flaumskred. 
 
Det er uansett ikkje sett på som sannsynleg at det kjem skred ned på E16 her oftare enn 1 gong 
per 50. år per km, korkje her eller langs tilgrensande strekningar. 
 

 
Foto 8.6.1. Aktsemdsområde for jordskred og snøskred i overkant av profil 14600 - 16200, foto teke frå E16. 
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8.7 Profil 16700 – 17200 og 17550 – 17600, Teikning C19 og C20
Området er dekt av aktsemdskart for både snøskred (Vedlegg 3, side 2) og steinsprang (Vedlegg 
4). 
 
Begge nemnde profil er dekt av aktsemdskartet for snøskred. Området i overkant av profil 
16700 – 17200 er dekt av skog og har ikkje nyare teikn på snøskred. Det er heller ikkje kjennskap 
til at snø har kome ned på veg her. Det same gjeld for losnepunkt i overkant av 17550 – 17600, 
her ser skogen ut til å vere endå tettare, både i losne- og utløpsområde. Det er dermed ikkje 
rekna som sannsynleg at det kjem snø oftare på veg enn kva akseptkriterier tilseier. 
 
16850 – 17050 er potensielt utsett for steinsprang frå terreng i overkant av skjering. Dette 
skuldast bratte bergveggar, sjå også Foto 8.7.1. Reell steinsprangfare er ukjend, og i følgje Drift 
er det ikkje kjennskap til nedfall i særleg grad her, korkje frå bergskjering eller terreng i 
overkant. 
 
Då akseptabel skredrisiko er inntil 1/50 skred/nedfall per år per km, er det funne sannsynleg at 
det kan kome nedfall på veg oftare enn kva akseptkriterier legg til grunn. Det må dermed leggast 
til grunn noko sikring i overkant av bergskjering. Då dette er bratt terreng i overkant av 
bergskjering, blir det lagt til grunn at meir detaljert sikringsomfang blir vurdert i geologisk 
rapport for høge bergskjeringar. 
 

 
Foto 8.7.1. Aktsemdsområde for steinsprang i overkant av bergskjering og profil 16850 - 17050, foto teke frå E16. 
Foto: Google Street View, juni 2018. 
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8.8 Profil 19800 – 20200, Teikning C23 og C24
Området vart også synfare frå lokalveg oppover mot Hjelle. Her var det også kontakt med lokal 
kjentmann, som ikkje kjente til at det hadde gått skred i området her. 
 
Området er dekt av aktsemdsområde for jordskred (Vedlegg 5, side 2). Området ser ut til å ha 
form av eit teoretisk flaumskred som startar i bratt terrengovergang, og brer seg nedover og 
utover. Det ligg ein del busetjing innanfor området, både av eldre og yngre art. Det ser ut til å 
vere tett skog i losneområdet, og elles jorde lenger nede. Sjå elles Foto 8.8.1. 
 
Det er ikkje teikn til at det har vore større jordskredaktivitet i seinare tid, og det er funne 
overvegande sannsynleg at skred på veg skjer her sjeldnare enn 1 gong per 50. år. 
 

 
Foto 8.8.1. Aktsemdsområde for jordskred i overkant av profil 19800 - 20200, foto teke frå garden Hjelle. 
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8.9 Profil 26250 – 26400, Teikning C28
Strekninga kryssar potensielt aktsemdsområde for jord- og flaumskred, sjå Vedlegg 5 (side 3).
Losneområdet er blanding av skog og opne område, truleg fuktige. Det går ikkje fram at det har 
vore skred her i nyare tid, men så er ikkje området undersøkt her med andre hjelpemiddel enn 
flyfoto og synfaring frå veg. Foto 8.8.1 syner foto fotografert oppover mot aktsemdsområdet. 
 
Ut frå desse observasjonane er det ikkje funne sannsynleg at det vil gå skred her oftare enn 1 
gong per 50. år. 
 

 
Foto 8.9.1. Aktsemdsområde for jordskred i overkant av profil 26250 - 26400, foto teke ved den såkalla Reiesvingen 
ved E16. 

8.10 Profil 26900 – 27300, Teikning C29 og C30
Strekninga kryssar potensielt aktsemdsområde for snøskred, sjå Vedlegg 3 (side 2). 
Losneområdet er dekt av skog, og ser ut til å ha ei helling på kring 30 – 45 º. Det er ikkje 
observert teikn til skredaktivitet i seinare tid. Sjå Foto 8.10.1. 
 
Ut frå desse observasjonane er det ikkje funne sannsynleg at det vil gå skred her oftare enn 1 
gong per 50. år per km. 
 
Sør for denne strekninga er det eit anna område dekt av aktsemdsområdet for snøskred, sjå 
Vedlegg 3 (side 2). Dette er ikkje vurdert, då området ikkje blir dekt av dette planarbeidet. 
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Foto 8.10.1. «Losneområde» for snøskred i overkant av profil 26900 – 27300. 

8.11 Profil 34400 – 35300, Teikning C32 og C33
Strekninga kryssar potensielt aktsemdsområde for snøskred, sjå Vedlegg 3 (side 3). 
Losneområdet er dekt av skog, og ser ut til å ha ei helling på kring 30 – 50 º. Utløpsområdet 
består i hovudsak av opne jorde. Det er ikkje observert teikn til snøskredaktivitet ut frå flyfoto 
og synfaring langs veg.  
 
Det er også aktsemdsområde for jord- og flaumskred langs delar av strekninga, sjå Vedlegg 5 
(side 3). Her vart det gjort synfaring frå fv. 2484 i overkant av teoretisk skredløp ved 34300 – 
34500. Øvste området består av trevegetasjon over eit avgrensa område og dyrka mark. 
Området har ei form som gjer at potensialet for jord-/flaumskred er til stades her. Det går eit 
søkk nedover terrenget her utan synleg vatn i no, nedover dyrka mark. Mogleg det er restar av 
eit tidlegare flaumskred her, alternativt eit tidlegare bekkefar. Det må også nemnast at fv. 2484 
ligg rett i overkant av potensielt losneområde, og kan indirekte vere ei årsak til eventuelle 
vassrelaterte skred dersom veg m/ stikkrenner ikkje blir vedlikehalde på ein god måte. Sjå elles 
Foto 8.11.1. 
 
Også ved profil 34800 – 35300 er det søkk som indikerer potensiale for jord-/flaumskred med 
noko trevegetasjon i losneområde og elles nedover skredløpet. Elles er det dyrka mark nedover. 
Nedste del av det potensielle skredløpet er i Foto 8.11.2. 
 
Det er ikkje synlege teikn på at det har skjedd skredaktivitet i området her i nyare tid. Så lenge 
drift/vedlikehald av fv. 2484 (rett over eller del av potensielt losnepunkt) blir handtert på ein 
god måte framover, er det rekna som sannsynleg at det her går mindre enn 1 skred per km per 
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50. år. Då det er dyrka mark her med lite vegetasjon som held på jordsmonnet, er det 
sannsynleg at skredfrekvensen kan gå opp dersom meir ekstremnedbør i framtida. Det er likevel 
ikkje funne grunnlag til å meine at skredfrekvensen aukar slik at akseptkriteria ikkje blir oppfylt.
 

 
Foto 8.11.1. Potensielt losneområde for jord-/flaumskred i overkant av profil 34300 – 34500. 
 

 
Foto 8.11.2. Potensielt jord-/flaumskredfar i overkant av profil 34800. 
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8.12 Andre profil
Desse er ikkje omtalt så langt, då områda ligg utanfor aktsemdsområda for skred i Vedlegg 3 –
5. Det kan gå skred også utanfor aktsemdsområda, då desse ikkje er uttømmande for å vise 
skredfare. Då det ikkje er kjennskap til større skredhendingar, er det ikkje funne sannsynleg at 
det vil gå skred her i særleg grad. 
 
Nær Teigstolen, profil 17650 – 17700, er det meldt om eit mindre jordskred 20. april 2018, som 
kom i samband med brå oppvarming og intens snøsmelting (www.skrednett.no). Dette var ei
mindre utgliding rett i overkant av veg (Foto 8.12.1). 
 

 
Foto 8.12.1. Mindre jordskred i overkant av E16 ved profil 17650 – 17700. Foto: Google Street View, juni 2018. 
 

9 Oppsummering og tilråding
Det er fleire potensielle skredområde ut frå aktsemdskarta i Vedlegg 3 – 5. Studie av flyfoto, 
feltarbeid og generelle vurderingar indikerer at det for dei aller fleste potensielle skredområda 
er sannsynleg at aktsemdskriteria i Tabell 1 er oppfylt med maks. 1 skred per 50 år per km. 
Dermed er det ikkje forventa behov for spesielle tiltak mot skred.  
 
Det er nokre område som kan ha potensiell steinsprangfare frå terreng i overkant. Dette er 
profil 4100 – 4350 og 16850 – 17100. Begge plassane blir det inngrep i bergskjering. Det er 
føresett at geologisk rapport for bergskjeringar dekker både skjering og bratt terreng i overkant 
av skjering, og at det her blir føreslege eventuell sikring av terrenget. 
 
Det er vanskeleg å seie kor mykje framtidige klimaendringar eventuelt vil auke generell 
skredaktivitet. Då skredaktiviteten er låg eller tilnærma fråverande i dag/seinare tid, er det i 
utgangspunktet ikkje forventa at denne vil auke slik at ny E16 blir utsett på ein måte som gjer 
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at akseptkriteria ikkje blir oppfylt.  Det vart spekulert i om strekning langs Ulnes, langs delar av 
profil 34300 – 35300, kan bli utsett for skredaktivitet som gjer at akseptkriteria i Tabell 1 ikkje 
er oppfylt. Dette er usikkert og hypotetisk, og ikkje funne veldig sannsynleg. Det blir dermed no 
ikkje føreslege tiltak utover å sørge for at det blir dimensjonert stikkrenner med tilstrekkeleg 
kapasitet i området her. Det må også sjåast til at fv. 2484 har godt dimensjonerte og 
vedlikehaldne stikkrenner, særleg i overkant av teoretisk jordskredløp over profil 34300 – 
34500  (Vedlegg 5, side 3).  
 
Så må det nemnast at skred kan også førekome utanfor områda kartlagt som aktsemdsområde 
i Vedlegg 3 – 5. Då skredaktivitet i dag er liten eller tilnærma fråverande, er det ikkje forventa 
at det vil kome vesentleg med nedfall/skred frå andre område, med potensielt unntak av 
steinsprang langs profil 4100 – 4350, som nemnd. Jordskredet/utglidinga ved profil 17650 – 
17700 indikerer at det må leggast vekt på at lausmasseskjeringar i prosjektet ikkje må vere for 
bratte og/eller ha tilstrekkeleg sikring mot erosjon. I tillegg må overflatevatn bli handtert på ein 
god måte. 
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Vedlegg 3, side 1 
 

VEDLEGG 3, AKTSEMDSKART FOR SNØSKRED 

 

 

Profil 2700 – 4900 

Teikning C1 – C3  

Profil 11800 – 13000 

Teikning C13 og C14 



Vedlegg 3, side 2 
 

 

 

Profil 14600 – 16200 

Teikning C15 – C18 

Profil 16700 – 17200 

Teikning C19 og C20 

Profil 26900 – 27300 

Teikning C29 og C30 

Profil 17550 – 17600 

Teikning C20 



Vedlegg 3, side 3 
 

 

Profil 34400 – 35300 

Teikning C32 og C33 



VEDLEGG 4, AKTSEMDSKART FOR STEINSPRANG 
 

 

Profil 16850 – 17050 

Teikning C19 og C20 



Vedlegg 5, side 1 
 

VEDLEGG 5, AKTSEMDSKART FOR JORD- OG FLAUMSKRED 

 

 

Profil 2700 – 3500 

Teikning C1  

Profil 4700 – 4900 

Teikning C3  

Profil 9400 – 9600 

Teikning C9 og C10 Profil 11500 – 11550 

Teikning C12 



Vedlegg 5, side 2 
 

 

 

Profil 12900 – 13000 

Teikning C14 

Profil 14900 – 16050 

Teikning C17 og C18 

Profil 19800 – 20200 

Teikning C23 og C24 



Vedlegg 5, side 3 
 

 

Profil 26250 – 26400 

Teikning C28 

Profil 34800 – 35300 

Teikning C32 og C33 

Profil 34300 – 34500 

Teikning C32 



VEDLEGG 6, BERGGRUNNSGEOLOGISK KART FRÅ NGU (2019) 

 

 

  

Granodiorittisk gneis

Kvartsitt til subarkose, blågrå, med overgang til glimmerkvartsitt 
med konglomeratlag. Seinprekambrisk alder 

Fyllitt til kvartsfyllitt, grå, underordna grafittisk fyllitt, mørk kvartsitt og 
finkorna grå kalkspatmarmor. Kambro-ordovicisk alder 



VEDLEGG 7, KVARTÆRGEOLOGISK KART FRÅ NGU (2019) 

 

 

 

 

Morene > 0,5 m tjukn, 
samanhengande

Elveavsetjingar

Bart berg (> 50 % av 
arealet i dagen)

Morene < 0,5 m tjukn, 
usamanhengande

Morene < 0,5 m tjukn, 
usamanhengande

Morene > 0,5 m tjukn, 
samanhengande
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