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Konseptstudie sikringstiltak 
1 Bakgrunn 
Det arbeides med regulering av et nytt ski- og fritidsboligområde ved Grevlestølen i Voss 

kommune (Figur 1).  

NGI har tidligere vurdert skredfare i mesteparten av planområdet (NGI, 2006; NGI, 2017). 

Den første av de to rapportene inneholder en faresone som ikke er tegnet iht. dagens 

sikkerhetskrav for ny bebyggelse (TEK17) og derfor ikke kan anvendes direkte i denne 

studien. Konklusjonen av NGIs utredning fra 2017 er at store deler av planområdet ligger 

innenfor faresoner for skred med årlig sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000. En liten 

del av planområdet langs Stølselvi ligger også innenfor faresonen for skred med årlig 

sannsynlighet større enn 1/100. 

Skred AS er bedt om å vurdere tiltak som kan redusere faresonene i planområdet.  

Skred AS har tidligere vurdert skredfaren for tomter rett vest for planområdet (Skred AS 

rapport nr. 18388-01) og utførte i den forbindelse en befaring, inkl. droneobservasjon av 

fjellsiden ovenfor planområdet. En ny befaring ble utført av Andrea Taurisano og Hans Georg 

Grue, Skred AS, den 21.02.2019. 

Basert på det arbeidet, samt gjennomgang av NGIs rapporter, er vårt inntrykk at NGIs 

faresoner fra 2017 er fornuftige, i områdene der de er utarbeidet.  

Dette notatet presenterer derfor ikke en ny vurdering av skredfaren i fjellsiden, men tar 

utgangspunkt i NGIs faresoner i alle deler av planområdet som NGI kartla i 2017. I resten av 

planområdet har vi utarbeidet faresoner, som er nødvendige som grunnlag for en helhetlig 

vurdering av planområdet. Dette notatet vurderer mulige sikringsløsninger, både fysiske og 
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organisatoriske, samt reduksjonen i faresonenes utstrekning som vi mener er oppnåelig ved 

hjelp av de ulike tiltakene.  

I den grad det er mulig i en så tidlig prosjektfase gir notatet også et grovt kostnadsoverslag 

for de ulike løsningene, for å gjøre oppdragsgiveren i stand til å bestemme om det er grunn 

til å gå videre med reguleringsplanen og hvilke(t) tiltak som gir best nytte/kost. De(t) valgte 

tiltak(et) må deretter detaljprosjekteres. Dette notatet gir altså ikke tilstrekkelig grunnlag til 

å bygge sikringstiltak. 

2 Kort om planområdet 
Området omfattet av vurderingene i dette notatet, er heretter omtalt som planområde og er 

illustrert i Figur 1. På tidspunktet dette notatet skrives er ikke planene utarbeidet i detalj og 

kan ved behov justeres for blant annet å bedre ivareta sikkerheten mot skred.  

Ønsket fra oppdragsgiveren er utbygging av fritidsboliger i delområdene vist i gul farge i 

Figur 1. Delområdene antas å inkludere både hytter og leiligheter og dermed måtte 

tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav for sikkerhetsklasse S2 og S3. 

Videre omfatter planene en ny stolheis og en kortere barne- og familieheis i den nordvestlige 

delen av planområdet, med tilhørende parkering noe lenger øst. Det skal også være en ny 

nedfartsløype i den sørlige delen av planområdet. 
 

 

Figur 1: Situasjonsplan oversendt av oppdragsgiveren. Gule områder er tiltenkt 
utbyggingsformål, mens oransje områder er skianlegg, med parkering (i grått). Skredvollen 
skissert ovenfor planområdet er kun et tidlig, tentativt forslag fra oppdragsgiveren og 
representerer ingen av løsningene utredet i dette notatet. 
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3 Aktuelle skredforhold  
Planområdet ligger mellom ca. 330 og 430 moh. i en øst-sørøstvendt fjellside som fra 

Slettafjellet (917 moh.) i vest, går mot Lønahorgi (1352 moh.) 3 - 4 km lenger nordøst. 

Mellom disse to fjellene, der det er mest relevant for vurderingene i dette notatet, når 

fjellsiden en høyde på 1150 moh.  

Et helningskart med celler på 1 m x 1 m utarbeidet fra laserscanningdata (Figur 2), viser at 

fjellsiden rett ovenfor planområdet, dvs. fra ca. 430 moh. til 600 moh., består av et par 

bratte terrengbelter med helning over 25 - 30° avbrutt av noen slakere avsatser.  

Mellom ca. 600 moh. og 850 moh. er terrenget mer sammenhengende brattere enn 30° og 

lokalt også brattere enn 45°, med en del subvertikale skrenter. Denne delen av fjellsiden 

inneholder mange og til dels store løsneområder for snøskred. Disse er ikke alltid adskilt av 

større terrengformasjoner, og deres avgrensning på kartet er skjønnsmessig (Figur 2). 

Ovenfor kote 850 flater terrenget ut til under 25°, men fortsatt med mange små brattheng 

som kan fungere som mindre løsneområder for snøskred. Slik fortsetter det i praksis opp til 

fjelltoppene av relevans for dette arbeidet. 

Vest for planområdet har fjellsiden en N-S retning, som ovenfor planområdet dreier gradvis 

til Ø-V. Dette gir fjellsiden i grove trekk en konkav form langs høydekurvene, noe som har 

stor betydning for vurderingene presentert i avsnittene nedenfor. 

Avrenningen i den relevante delen av fjellsiden skjer gjennom Stølselvi og en rekke bekker 

som renner litt lenger nordøst. Minst to av dem går ned gjennom den nordlige delen av 

planområdet. 

NGI (2017) utførte skredfarekartlegging for store deler av planområdet. Vi har georeferert 

NGIs faresoner i vårt GIS-prosjekt, med anslått nøyaktighet +/- 5 m (Figur 3). Både i nord, øst, 

sør og vest er det imidlertid mindre deler av planområdet som ikke ble kartlagt av NGI. I den 

ikke kartlagte delen av planområdet i vest, som strekker seg langs Stølselvi, er det planlagt 

nedfartsløype. Dette området har større betydning enn de andre som ikke er kartlagt av NGI, 

både for sikringsmulighetene generelt i planområdet og fordi skredforholdene langs Stølselvi 

kan påvirke skredfaren i andre deler av planområdet, der utbygging er planlagt. 

Vi har derfor tegnet faresoner i de ikke tidligere kartlagte delene av planområdet, basert på 

resultater av våre befaringer, terrenganalyser og modellering av snøskred- og 

sørpeskredutløp utført med RAMMS (Christen, 2010 og 2012). Figur 3 viser faresonene 

tegnet av NGI, supplert med våre faresoner i ikke tidligere kartlagte deler av planområdet. 

Vår vurdering er at sørpeskred er med på å dimensjonere faresonene i den avlange delen av 

planområdet i vest, med påtenkt nedfartsløype langs Stølselvi. Våre beregninger indikerer 

videre at deler av et eventuelt sørpeskred kan forlate Stølselvis løp og bevege seg nedover 

gjennom deler av planområdet, dvs. det største utbyggingsområdet «UBF1» vist i gul farge i 

Figur 1.  
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Siden dette notatet ikke vil etterprøve NGIs vurderinger, har vi ikke foreslått endringer av 

faresoner innenfor området som NGI kartla i 2017. Faresonene vi har tegnet i området rett 

vest for planområdet kartlagt av NGI, tilsier imidlertid at vi ville tegnet en liten 1000 års 

faresone og en større 5000 års faresone dimensjonert av sørpeskred i den sørlige delen av 

området kartlagt av NGI (dvs. i det største utbyggingsområdet UBF1 i Figur 1). 

Vi ser uansett argumenter for å forbedre kanaliseringen av Stølselvi i den vestlige delen av 

planområdet, som sikring av nedfartsløypen (avsnitt 4.3). Tiltak der vil samtidig øke 

sikkerheten i deler av planområdet der utbygging er planlagt.   
   

 

Figur 2: Terrenghelning i fjellsiden ovenfor planområdet. Mulige løsneområder for snøskred 
er tegnet inn i blått og nummerert. Løsneområdene tegnet av NGI (2017) er også vist (grønn 
farge). Enda flere dog mindre løsneområder ligger der terrenget er brattere enn 30° både 
ovenfor og nedenfor de som er tegnet inn, men disse vurderes å ikke være dimensjonerende 
for faresoner eller sikringstiltak. 
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Figur 3: Faresoner tegnet av NGI (2017) i deler av planområdet avgrenset av den svarte 
polygonen. Faresonene utenfor den svarte polygonen er tegnet av Skred AS, med 
gjentaksintervall iht. tegnforklaringen. 

 

4 Vurdering av sikringsmuligheter 

4.1 Aktuelle utfordringer 
Sikring mot skred med gjentaksintervall på 1000 og 5000 år er i de fleste tilfeller en krevende 

øvelse. Sikring av det aktuelle planområdet byr på særdeles store utfordringer. Disse skyldes 

at: 

- Det er mange og relativt store løsneområder for snøskred i fjellsiden (Figur 2). 

- Fjellsidens konkave form gjør at snøskred fra flere løsneområder kan gå ned gjennom 

planområdet. Dette gjør det svært kostbart og trolig uaktuelt å sikre planområdet 

ved hjelp av støtteforebygninger i løsneområdene. Sikring ved hjelp av voller blir av 

samme grunn mye mer krevende fordi eventuelle voller må dimensjoneres for å 

kunne ta opp flere snøskred samme vinter, og fra ulike vinkler.  

- Beregningene indikerer at dimensjonerende snøskred, rett ovenfor planområdet der 

eventuelle voller kan tenkes plassert, fortsatt har svært høye hastigheter, på 20 - 25 
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m/s. Dette, sammen med det bratte terrenget, gjør at eventuelle voller må bli veldig 

høye og konsekvent brede i foten.  

- Ovenfor planområdet er det imidlertid veldig lite terreng som er slakt nok til at større 

skredvoller kan bygges der.  

- I tillegg til snøskred er sørpeskred en aktuell skredtype, i hvert fall når en vurderer 

gjentaksintervall på 1000 – 5000 år. 

Utfordringene oppsummert ovenfor gjør at ingen enkelte tiltak peker seg ut som «best 

egnet» eller som tilstrekkelig for å skredsikre hele planområdet. 

I de neste avsnittene har vi beskrevet en kombinasjon av fysiske og organisatoriske tiltak, og 

eventuelt justeringer når det gjelder plassering av utbygging og skianlegg, som kan gi et 

akseptabelt sikkerhetsnivå for de ulike delene av planområdet. 

4.2 Aktuelle designscenarioer 
En stor utfordring i seg selv ligger i å definere dimensjonerende scenarioer for store, sjeldne 

skred. Utfordringen blir større desto lenger gjentaksintervallet, og scenarioer som beskriver 

1000 års og 5000 års hendelser er derfor innbefattet særdeles stor usikkerhet.  

I rapporten fra 2017 utførte NGI modellering av snøskredutløp fra de aktuelle 

løsneområdene. Inngangsparameterne er redegjort for, og vi kan derfor bruke dem videre. 

NGI-rapporten presiserer imidlertid at det ikke er direkte kobling mellom resultater fra de 

enkelte modellkjøringene og faresonene for skred med gjentaksintervall på 100, 1000 og 

5000 år. Faresonene er altså tegnet skjønnsmessig, slik det er normal praksis i Norge. 

Dette gjør det imidlertid utfordrende å definere design-bruddkanter og design-volumer for 

skred med f.eks. 1000 års gjentaksinterval. Disse er nødvendige for å kunne beregne 

designverdier for skredhastighet og flytehøyde for skred med samme returperiode, og er 

med på å avgjøre høyden til en eventuell skredvoll designet for å sikre mot 1000 års skred.    

Vi har derfor reprodusert NGIs modelleringsresultater ved å benytte samme modell, RAMMS 

(Christen, 2010), og de samme inngangsparameterne, dvs. løsneområder, bruddkanthøyder 

og friksjonsparametere (Large, 300 yr, med høydeintervaller justert ned til 500 og 1000 m).   

Ut fra det vi kan se (Figur 4), er det ganske godt samsvar mellom NGIs faresone for 1000 års 

skred og det beregnede utløpet for snøskred med bruddkanthøyde på 1 m fra de to vestlige 

løsneområdene og 2 m fra det østlige løsneområdet. Det er kun i et lite område (markert 

med rød sirkel i Figur 4) at faresonen går betydelig lenger enn det modellerte utløpet. Videre 

ser vi at det ved tegning av NGIs faresone ikke ble lagt stor vekt på eventuelle snøskred fra 

det lange lavereliggende løsneområdet i Figur 4. Dette kan vi si fordi modellresultater 

indikerer at utløpet derfra, selv med bare 1 m bruddkant, ville gå mye lenger enn 1000 års 

faresone. NGIs vurdering kan derfor ha vært at den lavere høyden over havet og litt 

krattvegetasjon gir dette løsneområdet en betydelig mindre utløsningssannsynlighet. Skred 

AS kan støtte denne vurderingen. 
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Vi mener altså å ha klart å rekonstruere det som kan kalles et dimensjonerende scenario for 

1000 års faresone i NGIs rapport av 2017. Dette innebærer volumer på 30.000 – 50.000 m3 

enkeltvis utløst fra de ulike, høyereliggende løsneområdene.  

Dette scenarioet bruker vi videre for å definere dimensjonerende hastigheter og flytehøyder 

for 1000 års skred med relevans for planområdet. 

Et eventuelt 5000 års scenario bør legge til grunn enda mer konservative parametere, som i 

dette tilfellet betyr større bruddkanthøyder, f.eks. minst 2 m fra de samme løsneområdene. 

Et 5000 års scenario kan også innebære utløsning av snøskred i det lavereliggende 

løsneområdet. Vi har derfor også utført RAMMS-simuleringer med 2 m bruddkant og fra det 

nedre løsneområdet.  
 

 

Figur 4: Utvalgte resultater fra vår modellering av snøskredutløp med RAMMS, sett opp mot 
NGIs faresone for 1000 års skred. Disse modellresultatene gir god overensstemmelse med 
faresonen, bortsett fra det mindre området markert i en rød sirkel. Vi har ikke gjort 
modellering for de to mindre faresonene i sør. 
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Planområdet er relativt stort, og skredforholdene i delområdet langs og sør for Stølselvi er 

veldig ulike forholdene nord for denne elva. Det er derfor hensiktsmessig å omtale 

sikringsmulighetene i de to delområdene separat.  

4.3 Delområde langs og sør for Stølselvi 
Deler av planområdet langs og sør for Stølselvi er utsatt for snøskred fra løsneområdene 6 og 

7 i Figur 2, og i enda større grad for sørpeskred som måtte utløses i elvas nedslagsfelt. Dette 

er illustrert i Figur 5 og er bakgrunnen for faresonene vi tegnet i delene av planområdet som 

ikke var kartlagt av NGI (Figur 6).  
 

 

Figur 5: Utvalgte resultater fra modellering av sørpeskred (rød farge) og snøskred (lyse blå / 
grønne farger) i den sørlige delen av planområdet. Det foreslåtte tiltaket er også skissert.  
 

 

Figur 6: Detalj av skredfaresonene i den sørlige delen av planområdet. For faresonene gjelder 
samme tegnforklaring som i Figur 3. Faresonene vil reduseres av det foreslåtte tiltaket.   
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Vi mener at dette delområdet, spesielt der det er planlagt utbygging («UBF 01»), bør få 

bedre sikkerhet mot skred som kan gå ned i løpet til Stølselvi. Et effektivt og realistisk tiltak 

kan bestå av å gjøre elveløpet bredere og noe dypere, og samtidig bruke de stedlige 

massene til heving av terrenget langs sørsiden av elva. Tiltaket, skissert i Figur 5 og Figur 6, 

er i praksis en ledevoll som i stor grad utnytter naturlige terrengformasjoner langs en 400 m 

lang elvestrekning. En slik voll ventes å koste om lag 12 millioner kr. 

Tiltaket må detaljprosjekteres, men vi ser på dette tidspunktet ikke store utfordringer med 

gjennomføring av det. Avhengig av de stedlige løsmassenes beskaffenhet, er det mulig at 

tiltaket kan bygges i massebalanse, dvs. uten behov for å kjøre inn masser utfra. Dette ville 

begrense byggekostnadene. 

Det foreslåtte tiltaket vil gi betydelig større sikkerhet for en eventuell nedfartsløype dersom 

denne blir etablert langs sørsiden av «ledevollen», og ikke minst en reduksjon av faresonene 

i området sør for Stølselvi.  

Vi vurderer at hele det største utbyggingsområdet «UBF 01» i Figur 1, kan få tilstrekkelig 

sikkerhet ift. gjeldende krav for sikkerhetsklasse S3 i TEK17. Et slikt sikkerhetsnivå mener 

ikke Skred AS er tilstede uten sikring, selv om vi ser at NGI ikke tegnet faresoner akkurat der. 

De to mindre utbyggingsområdene vist som «UBF2» i Figur 1 vil ifølge NGIs faresoner 

tilfredsstille kravet for sikkerhetsklasse S3 selv uten sikringstiltak. Denne vurderingen er 

Skred AS enige i. 
 

4.4 Delområde nord for Stølselvi 
I delen av planområdet nord for Stølselvi er det planlagt en ny barne- og familieheis, en ny 

stolheis og parkering. Nedenfor disse er det også planlagt et par utbyggingsområder, indikert 

som «UBF 03» og «UBF 04» i Figur 1. 

Dette delområdet er imidlertid utsatt for store snøskred fra løsneområdene 2, 3, 4 og 5 i 

Figur 2, som også er illustrert i Figur 4.  

Som antydet i avsnitt 4.1 er det lite realistisk å sikre denne delen av planområdet ved hjelp 

av en enkelt og tradisjonell type tiltak mot snøskred. De to vanligste typer tiltak mot 

snøskred, støtteforbygninger og skredvoller, er urealistiske av grunnene som er kort 

oppsummert nedenfor. Noen mer realistiske tiltak er utredet i egne avsnitt lenger nede. 

Støtteforbygninger etablert i løsneområder for å redusere sannsynligheten for utløsning av 

snøskred, har erfaringsmessig en løpemeterpris på 30 – 35.000 kr/lm. Støtteforbygningene 

plasseres i mer eller mindre parallelle rader med maksimum 30 m høydeforskjell imellom. Vi 

ser at løsneområde 5 alene ville kreve om lag 1000 m med støtteforbygninger. Dette vil si at 

sikring av alle løsneområdene på denne måten ville koste godt over 120 millioner kr. Det ville 

fortsatt vært tilnærmet umulig å sikre alle de mange små løsneområdene som ligger ovenfor 

områdene avgrenset i Figur 2, og selv om eventuelle skred fra de mindre løsneområdene 

ikke ville nå planområdet, ville de kunne skade støtteforbygningene nedenfor. 
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Støtteforbygninger med slik omfang ville også innebære betydelige vedlikeholdskostnader i 

tillegg til byggekostnadene. 

En annen tradisjonell type sikringstiltak er voller plassert i nedre deler av skredbaner og 

utløpsområder. Begrepet inkluderer fangvoller for å stoppe skred og ledevoller for å dreie 

skred vekk fra området som skal sikres. I dette tilfellet ville en kombinasjon av fangvoll og 

ledevoll vært nødvendig, omtrent som skissert i Figur 7.  
 

 

Figur 7: Utvalgte resultater fra modellering av 1000 års snøskred i den nordlige delen av 
planområdet. En hypotetisk sikringsvoll er også skissert. De stiplede blå linjene viser forventet 
utløp av mindre snøskred, inkl. skred som er kunstig utløst (se beskrivelse i teksten). 
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Støtsiden av slike voller må normalt gis en helning på minst 60° (omtrent 2:1), noe som kan 

oppnås ved bruk av tørrmur, gabioner eller jordarmering. Bredden av vollen, ved toppen, må 

være på minst 2 m. 

Problemet i dette tilfellet er at de beregnede skredhastighetene for 1000 års skred er på ca. 

20 - 25 m/s der en slik voll i teorien bør plasseres. Dette betyr at vollen, på sitt høyeste, bør 

være mellom 25 og 35 m høy. De høyeste eksisterende skredvollene som vi kjenner til i 

Norge, er til sammenligning 17 - 20 m høye.  

Med en total lengde på 450 – 500 m ville en slik voll komme på omtrent samme prisnivå som 

ovenfor anslått for støtteforbygningene, men det som mest gjør den uaktuell er 

terrengforholdene ovenfor planområdet, som neppe gjør det mulig å bygge en så stor voll.   

Tiltak vi anser som mer aktuelle diskuteres i avsnittene nedenfor. 

4.4.1 Mindre voll for sikring av «UBF 03» og «UBF 04» kombinert med risikoreduserende 

tiltak i skianlegget 

Skred AS konstaterer at det i området der skredfaren er størst og vanskeligst å håndtere, er 

det planlagt relativt små materielle verdier, med hovedsakelig skianlegg og parkeringer med 

kun mindre utbyggingsarealer nedenfor. Dette betyr også at personopphold i det mest 

skredutsatte området er mer begrenset og mer realistisk å regulere enn i arealene med mer 

omfattende utbygging av fritidsboliger. Dette åpner for noen risikoreduserende tiltak som 

muligens kan aksepteres som tilstrekkelige sikringstiltak for skianlegg og parkering. 

Figur 8 illustrerer en mulig løsning der utbyggingsområdene «UBF 03» og «UBF 04» sikres 

ved hjelp av en bueformet ledevoll, mens sikkerheten i skianlegget ovenfor ivaretas ved en 

kombinasjon av skredtilpasset konstruksjon og organisatoriske, risikoreduserende tiltak. 

De dimensjonerende skredhastighetene i et 1000 års scenario, rett ovenfor den skisserte 

vollen, har naturlig gått ned til 10 – 11 m/s. Med en dimensjonerende flytehøyde på 1,5 m 

og ytterligere 1,5 m snø på bakken, er den resulterende vollhøyde ca. 9 m der vollen er 

høyest (i midten av buens krumming). Høyden av vollen vil kunne avta mot begge ender, og 

vollens totale lengde anslås til ca. 170 m. En slik voll vurderes å være gjennomførbart og 

ventes å koste om lag 5 millioner kr. 

Denne vollen vil kun sikre utbyggingsområdene «UBF 03» og «UBF 04» og er derfor ikke 

nødvendig hvis man av ulike grunner skulle sløyfe de to utbyggingsområdene fra planen.  

Med eller uten den vollen ville skianlegget fortsatt ha en årlig sannsynlighet for skred som 

ifølge NGIs faresoner er større enn 1/1000, men mindre enn 1/100. Vi mener i så fall at 100 

års faresone må gå rett ovenfor området kartlagt av NGI, dvs. helt øverst i planområdet som 

vist i Figur 3. 

Vi kjenner til at i en tilsvarende sak (en ny stolheis ved Prestløkka i Oppdal kommune) ble en 

tinglyst driftsplan som innebærer snøskredvarsling med stenging av anlegget ved stor 

skredfare, akseptert som tilstrekkelig sikringstiltak. Argumentet for dette er at 

konsekvensene av et eventuelt snøskred inn i et stengt skianlegg, kun ville være materielle. 
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Skianlegget kan under en slik forutsetning sammenlignes med andre byggetiltak som 

generelt plasseres i TEK17s sikkerhetsklasse S1. Vi mener at det i det aktuelle planområdet 

kan argumenteres for en lignende løsning.  

For å redusere sannsynligheten for materielle skader på den øvre stasjonen til barne- og 

familieheisen og den eventuelle stolheisstasjonen kan disse for eksempel bygges på en 

tilstrekkelig høy steinfylling med bratt støtside og dimensjoneres for de dynamiske lastene 

fra den delen av snøskred som måtte klatre opp steinfyllingen.  
 

 

Figur 8: Prinsippskisse for sikring av utbyggingsområdene «UBF 03» og «UBF 04» ved hjelp av 
en mindre voll, med organisatoriske, risikoreduserende tiltak i skianlegget ovenfor.  

 

En annen mulighet, som må kombineres med den bueformede vollen i Figur 8 og en form for 

fysisk sikring eller dimensjonering av heisstasjonen(e), er å etablere et opplegg for 

snøskredkontroll ved periodisk, kontrollert utløsning av snøskred i de aktuelle 
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løsneområdene. Dette har som formål å hindre at disse akkumulerer så store snømengder at 

større og mer ødeleggende skred kan bli naturlig utløst.. Det finnes ulike løsninger for slik 

kontrollert nedsprengning. Noen løsninger dekker et relativt stort område per 

utløsningspunkt, men er relativt dyre per utløsningspunkt, mens andre løsninger er billigere 

per punkt, men sikrer et mindre område.  Med en løsning der hvert utløsningspunkt dekker 

en radius på 130 m, er det behov for minst 6 tårn plassert som skissert i Figur 8. Et grovt 

overslag tilsier at installasjonen i hvert utløsningspunkt ville koste om lag 1 million kr/stk. I 

tillegg kommer driftskostnader, inkl. nødvendig kursing for godkjenning av personell som 

skal håndtere sprengladninger, samt for eksempel helikopteroperasjoner for etterfylling av 

sprengladninger. Dette gjøres ved at magasinet løftes opp fra tårnet og flys til et egnet sted, 

gjerne en stasjonsbygning eller et lager. For enkelte løsninger er det ikke behov for 

helikopteroperasjoner. Et grovt estimat er at driftskostnader med et slikt opplegg koster 0,5-

1 mill. NOK per vintersesong.   

Uansett om et «organisatorisk» sikringsopplegg inkluderer kontrollert utløsning av snøskred 

eller kun stenging i perioder med stor skredfare, vil det være behov for nærmere 

snøskredfaglige vurderinger for å foreslå terskelverdier og kriterier for stenging / gjenåpning 

av anlegget. Skred AS kan bistå med dette, mens lokalt fagpersonell eller skianleggets 

mannskap med snøskredkompetanse vil kunne stå for den operative lokale 

snøskredvarslinga og evt. sprengning i skianleggets driftsperiode, f.eks. 1. desember – 1. mai.     

4.4.2 Sikring av UBF04 (og UBF03) ved bruk av en større betongbygning dimensjonert for de 

dynamiske lastene fra snøskred 

Under et prosjektmøte den 13.3.2019 uttrykte oppdragsgiveren ønske om å unngå den 

bueformede opptil 9 m høye vollen ovenfor «UBF 04». Grunnen til dette er at denne vollen 

ville ha en negativ estetisk effekt i utbyggingsområdet. Skred AS ble i denne forbindelsen 

bedt om å vurdere de dynamiske lastene som dimensjonerende snøskred ventes å gi på et 

eventuelt bygg plassert omtrent der den vollen var skissert, ovenfor UBF 04. Tanken bak 

dette er at denne bygningen skal kunne oppnå tilfredsstillende sikkerhet ved at den 

utformes og dimensjoneres slik at sannsynligheten for skader er lavere enn det gjeldende 

kravet tillater. Samtidig skal denne bygningen kunne redusere skredfaren i områdene 

nedenfor, dvs. «UBF 04» og «UBF 03». 

Utfordringen i dette tilfellet er at en slik bygning etter alt å dømme ville falle i 

sikkerhetsklasse S3, og det ville ikke bare plasseres innenfor faresonen for 5000 års skred 

(relevant for S3), men også innenfor faresonen for 1000 års skred. 

TEK17 åpner imidlertid for at «Bygninger kan dimensjoneres til å tåle krefter fra skred 

dersom skredlastene ikke er for store. Maksimal skredlast bør ikke være større enn 

anslagsvis 50 kPa».  

De dynamiske lastene mot denne bygningen avhenger blant annet av hvor akkurat 

bakveggen (dvs. støtsiden) av bygningen ligger, samt hvordan denne veggen vinkles i forhold 

til den forventede skredretningen. 
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Hvis vi tar utgangspunkt i at bakveggen plasseres omtrent der den bueformede vollen er 

tegnet i Figur 8, vurderes dimensjonerende 1000 års skred der å utgjøre et trykk på ca. 35 

kPa, dvs. 35 kN/m2. De anslåtte dimensjonerende lastene fra 5000 års skred blir på minst 50 

– 60 kPa, og opptil ca. 90 kPa, som vist i Figur 9. De høyeste estimerte trykkverdiene er kun i 

den sørlige enden av den hypotetiske veggen, dersom denne kommer nært elveløpet der 

modellen indikerer at skredmassene vil kanaliseres. Dette området kan trolig unngås, og da 

er det trykkverdier på 50 – 60 kPa som gjelder for resten av bygget. Lastene blir omtrent de 

samme om bakveggen følger den bueformede vollen, og ikke bakveggen skissert i Figur 9. 

Skredmasser som treffer et betongbygg i stand til å tåle skredkreftene, vil klatre opp i høyde 

mot byggets bakvegg. Klatrehøyden kan ikke beregnes nøyaktig da den avhenger av byggets 

form, terrenget ovenfor bygget, skredmassenes volum og fuktighet, høyden av snøen på 

bakken før skredet treffer, med mer. Dette betyr i praksis at de nedre 2 etasjer av bygget, 

som et minimum, bør dimensjoneres for å tåle de dimensjonerende lastene. For øvre etasjer 

vil det trolig være tilstrekkelig med skodder, noe som er vanlig i Alpene. 

Det vil være en fordel om bygget også utformes, dvs. bakveggen(e) vinkles slik at bygget 

virker som en «splitter» eller en ledemur, som i eksempelet vist i Figur 10. 

Hvis et slikt konsept skal sikre utbyggingsområdene «UBF04» og «UBF03», må det bygges en 

lang og sammenhengende bygning dimensjonert mot 5000 års skred, og ikke flere mindre 

bygninger som det i Figur 10. Sistnevnte løsningen ville kun bremse skredmassene, men vil 

lede deler av dem ned mot UBF04.  

De estimerte dynamiske lastene fra 5000 års skred er på grensen av det som bygninger kan 

aksepteres dimensjonert mot, iht. TEK17. Vi overlater det til RIB å vurdere om det aktuelle 

bygget rent teknisk kan dimensjoneres for de dynamiske lastene anslått her. 

En alternativ løsning kan være å dimensjonere bygget mot 1000 års skred (35 kPa), med i 

tillegg en mindre, bueformet voll som skissert i Figur 8 og Figur 9, men med høyde redusert 

fra 9 m (avsnitt 4.4.1) til 4 – 5 m der vollen er høyest og 2 – 3 m mot begge ender. Støtsiden 

av vollen (eller begge sider, om ønskelig) kan gjøres bratte ved å bruke en «armert jord» 

løsning, istedenfor en tørrmurkonstruksjon. Dette ville trolig gi et mer estetisk akseptabelt 

resultat. 
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Figur 9: Anslåtte dynamiske laster fra 5000 års snøskred mot en hypotetisk, lang bakvegg 
plassert ovenfor UBF04.  

 

Figur 10: Eksempel på bygg utformet for å lede skredmasser rundt bygget og tåle dynamiske 
laster fra snøskred (Holub m.fl., 2012). Vinduer er mulig på «skredsiden» av bygget, så fremt 
bakveggen prosjekteres slik at vinduene ligger beskyttet «i le» for skredmassene. 

50 – 60 kPa 

60 – 90 kPa 

Ca.50 kPa 
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5 Konklusjon 
Alle våre vurderinger indikerer at planområdet ikke kan skredsikres i tilstrekkelig grad ved å 

bruke én enkelt type tiltak. 

En ca. 400 m lang ledevoll som i stor grad utnytter naturlige terrengformasjoner på sørsiden 

av Stølselvi, vil kunne sikre det største utbyggingsområdet («UBF 01») ift. krav for 

sikkerhetsklasse S3 i TEK17. Denne vollen vil også øke skredsikkerheten for nedfartsløypen 

dersom denne legges langs sørsiden av vollen. Ledevollen må detaljprosjekteres. 

Sikring av delområdet nord for Stølselvi er betraktelig mer utfordrende. De to 

utbyggingsområdene «UBF 03» og «UBF 04» kan sikres ved hjelp en mindre, bueformet voll 

med høyde foreløpig anslått til 9 m der vollen er høyest. Denne vollen vil kunne gjøre 

området «UBF 03» tilstrekkelig sikkert ift. kravet for sikkerhetsklasse S3 og «UBF 04» 

tilstrekkelig sikkert ift. kravet for sikkerhetsklasse S2. 

En lang, sammenhengende bygning dimensjonert for de estimerte dynamiske lastene fra 

5000 års skred, dersom teknisk mulig å bygge, kan også være en akseptabel måte å oppnå 

tilstrekkelig sikkerhet for dette bygget og utbyggingen nedenfor (UBF04 og UBF03).  

Når det gjelder skianlegget og parkering, mener vi det kan argumenteres for at disse 

plasseres i sikkerhetsklasse S1, med forutsetning av en tinglyst driftsplan som innebærer 

lokal snøskredvarsling med stenging av anlegget under stor skredfare. Terskelverdier for 

stenging må bestemmes etter nærmere snøskredfaglige vurderinger. 

For å redusere de materielle skadene fra eventuelle skred, anbefaler vi i tillegg at 

heisstasjonene bygges på noen meters høye steinfyllinger med bratte støtsider. Disse må 

detaljprosjekteres i likhet med ledevollen beskrevet ovenfor. Vi presiserer at plassering av 

heisstasjoner på bratte fyllinger alene ikke kan gi tilfredsstillende sikkerhet ift. krav for 

sikkerhetsklasse S2. 

En oppsummering av de fysiske sikringstiltak diskutert i notatet, er gitt i tabellen nedenfor. 
 

 Anslått kostnad (Kr) Sikringseffekt Gjennomførbarhet 
Støtteforbygninger i 
løsneområdene for 
snøskred (avsnitt 4.4) 

> 120 mill. 
(store vedl.kostn. i 

tillegg) 

God, men sikrer ikke mot 
sørpeskred 

Mulig, men krevende 
pga. terrengforhold 

Større voller ovenfor 
hele planområdet 
(avsnitt 4.4) 

> 120 mill. 
(mindre vedl.kostn. i 

tillegg) 

God, men kun teoretisk Ikke gjennomførbart 
pga. terrengforhold 

Ledevoll / forbedret 
elvenedskjæring langs 
Stølselvi (avsnitt 4.3) 

Ca. 12 mill. 
(mindre vedl.kostn. i 

tillegg) 

God, men sikrer bare den 
sørlige delen av planområdet 

Gjennomførbart uten 
større tekniske 
utfordringer 

Bueformet voll ovenfor 
UBF03/UBF04 (avsnitt 
4.4.1) 

Ca. 5 mill. 
(mindre vedl.kostn. i 

tillegg) 

God, hvis kombinert med 
tiltaket i punket ovenfor, 

punktsikring av heisstasjoner 
lenger oppe i fjellsiden og 

stenging av skianlegget ved stor 
skredfare 

Gjennomførbart uten 
større tekniske 
utfordringer 
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