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Sammendrag 
NGI har på oppdrag for Voss Resort Prosjektutvikling AS utført skredvurderinger ved 
Grevlestølen ca. 4 km nord for Voss sentrum. Bakgrunnen for oppdraget er planer om 
utbygging av området med hytter og større bygg, samt heiser og nedfarter. Hensikten 
med oppdraget er å utarbeide TEK17 skredfaresoner for sikkerhetsklasse S1-S3. 
 
Kart nr. 4 bakerst i rapporten viser NGIs faresoner innenfor planområdet for 
sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 hvor effekten av dagens skog er delvis hensyntatt. 
Snøskred er dimensjonerende skredtype bortsett fra ved bekker hvor flomskred og 
sørpeskred kan være dimensjonerende.  
 
Effekten av skog i utløpsområdet er delvis hensyntatt i faresonene ved at naturlig 
vegetasjon i øvre del av terrenget er vurdert å reduserer skredutløp noe, men det antas at 
plantet granskog lenger nede kan bli hugget fordi det ikke foreligger vern eller avtaler 
som vil hindre hogst.  
 
NGIs skredfaresonering viser at store deler av området ikke tilfredsstiller S2 og S3 
skredkrav. Det betyr at området må sikres for at TEK17 skredkrav skal være oppfylt. 
Det er lite realistisk å sikre området med støtteforbygninger i utløsningsområdene. Tiltak 
nede ved bebyggelsen med vern av skog, voller og forsterkning av bygg kan være mulig. 
NGI kan bistå videre med slike vurderinger dersom dette er ønskelig.  
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1 Innledning 
NGI har på oppdrag for Voss Resort Prosjektutvikling AS utført skredvurderinger ved 
Grevlestølen ca. 4 km nord for Voss sentrum. Bakgrunnen for oppdraget er planer om 
utbygging av området med hytter og større bygg, samt heiser og nedfarter. Hensikten 
med oppdraget er å utarbeide TEK17 skredfaresoner for sikkerhetsklasse S1-S3. 
 
NGIs Kjetil Brattlien befarte området 18.10.2017 og hadde møte med Øyvind Wæhle 
og Svein Øvsthus. Øvsthus deltok også på deler av feltbefaringen. 
 
Hensikten med oppdraget er å utarbeide skredfaresoner iht. TEK17 skredkrav. TEK17 
§7-3 krever at for byggverk i skredområder skal det fastsettes sikkerhetsklasser for 
skred. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
skred slik at største nominelle årlige sannsynlighet for skred ikke overskrides. Største 
nominelle årlige sannsynlighet er 1/100 for sikkerhetsklasse S1, 1/1000 for 
sikkerhetsklasse S2 og 1/5000 for sikkerhetsklasse S3. Dette betyr eksempelvis at bygg 
i sikkerhetsklasse S3 skal dimensjoneres for såkalte "5000-årsskred". Detaljer om 
TEK17 skredkrav finnes på DIBKs hjemmeside:  
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/  
 
NGI er godt kjent i området fra tidligere prosjekter. Bl.a. befarte NGI området i 2006 og 
utarbeidet en skredrapport på oppdrag for Aurland Naturverkstad (ref. NGI-rapport 
20061382-1 rev.1 datert 12.01.2007). Arbeidet i 2006 omhandlet ikke skredvurderinger 
i sikkerhetsklasse S3 da denne klassen ikke eksisterte da.  
 
Det aktuelle området ved Grevlestølen er vist med rød markør i figur 1.1. 

 
Figur 1.1: Oversiktskart med aktuelt område ved rød markør. 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
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Figur 1.2 viser området hvor skredfaresoner skal utarbeides (svart), NGIs oversiktskart 
for stein- og snøskred (rødt), og NVEs aktsomhetssoner for jord- og flomskred (brune 
prikker). Aktsomhetssonene indikerer at området i sjelden tilfeller kan nåes av skred.  

 
Figur 1.2: Området hvor skredfaresoner skal utarbeides (svart), NGIs oversiktskart for stein- og 
snøskred (rødt), og NVEs aktsomhetssoner for jord- og flomskred (brune prikker). 

 

Figur 1.3 viser NVEs aktsomhetskart for snøskred (rødt) og steinskred (svart) for det 
aktuelle området. Utløpet for snøskred er enda større enn NGIs oversiktskart vist over. 

 
Figur 1.3: NVEs aktsomhetskart for snøskred (rødt) og steinskred (svart).  
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Det bemerkes at denne rapporten ikke omhandler krav til sikkerhet for alpinanlegg og 
nedfarter. NGI kan bistå med skredvurderinger for dette i en senere fase dersom dette 
ønskes. 
 
 
2 Terreng og skog 
Terrenghelningen og NGIs GPS-logg fra befaringen er vist på kart bakerst i rapporten. 
Foto 2.1-2.7 viser også terrenget. 
 
Området som ønskes bebygd ligger ca. 350 moh. og består av myr og skog. Over 
området er mye av terrenget brattere enn 30 grader mellom ca. kote 400 og kote 800. 
Over dette er terrenget slakere, men noe av terrenget opp til toppen av fjellet Langahorgi 
på kote 1150 er også brattere enn 30 grader. Terrenget over utbyggingsområdet er 
oppdelt i større og mindre terrengformer med ulik terrenghelning hvor noen områder er 
for bratte for å være utløsningsområde for større snøskred og noe terreng er for slakt. 
 
Terrenget vender mot sør. Det er en rekke bekker og drensveier som leder inn i området.  
 
Terrenget er delvis skogkledd opp til ca. kote 500 hvor det stedvis er stor granskog som 
snart er hogstmoden. Over ca. kote 500 er skogen mindre og består i stor grad av løvskog 
som blir gradvis mindre med høyden (se kart nr. 5 bakerst i rapporten). 
 
Skog har betydning for skredfare, og eksempelvis vil ikke snøskred utløses i tett skog 
selv om terrenget er brattere enn 30 grader. Skogbruksloven gir derfor en mulighet for å 
vedta vern av skog for å gi vern mot naturskade. I skogbrukslovens §12 står følgende: 
"Fylkesmannen kan gi forskrift om at skog skal vere vernskog når skogen tener som vern 
for annan skog eller gir vern mot naturskadar. Det same gjeld område opp mot fjellet 
eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli øydelagt ved feil skogbehandling."  
 
I følge www.skogoglandskap.no så er det ikke vernskog i området, og det er ikke slik 
begrensing på hugst. NGI har også blitt opplyst av oppdragsgiver Voss Resort 
Prosjektutvikling at det heller ikke er lokale avtaler med grunneiere om vern av skogen. 
Det må derfor antas at skogen kan bli hugget, og skredfaresonene må ta høyde for dette.  
 
Det bemerkes at skog i utløsningsområder for snøskred kan ha stor betydning for 
skredfaren fordi spesielt tett skog vil hindre utløsning av snøskred. Skog i utløpsområder 
har mindre betydning. Snøskred som har stor hastighet når den treffer skog vil bremses 
noe, men betydningen av skog i utløpsområder er vesentlig mindre enn betydningen av 
skog i utløsningsområder. I dette prosjektet er det store områder over skoggrensen hvor 
snøskred kan utløses. Vern av skogen har derfor her ikke så stor betydning som hvis det 
var tett skog i alt terreng brattere enn 30 grader. 

http://www.skogoglandskap.no/
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Foto 2.1: Oversiktsbilde med planlagt utbyggingsområde omtrentlig antydet med rødt. 

 

 
Foto 2.2: Østre del. 

 

 
Foto 2.3: Vestre del med planlagt utbyggingsområde omtrentlig antydet med rødt. 
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Foto 2.4: Deler av det nedre terrenget har stor granskog som snart er hogstmoden.  

 

 
Foto 2.5: Detalj øvre terreng. 
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Foto 2.6: Detalj utløsningsområder for snøskred over granskogen. 

 

 
Foto 2.7: Detalj utløsningsområder for snøskred over granskogen. 
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3 Klima 
Området er nedbørsrikt og for periode 1961-1990 var midlere normal årsnedbør i 
området følgende: 

 1280 mm på Vossevangen (54 moh., 4 km sør for området). 
 1800 mm på Bulken (328 moh., 10 km vest for området). 
 1800 mm Jordalen (614 moh., 30 km nordøst for området). 

Figur 3.1 og 3.2 viser klimastatistikk for Bulken. 

 
Figur 3.1: Klimaoversikt for Bulken 1895-2018. 

 

 
Figur 3.2: Estimerte returperioder for snøhøyder i Bulken. 
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Figur 3.3 og 3.4 viser beregnede verdier for nedbør, temperatur og snø. Figurene er 
beregnet fra seNorge-data for perioden 1958-2015 som er kvalitetssikret (vasket) og 
interpolert i et 1 km rutenett hvor endringer med høyde over havet er simulert i en høyde-
modell. Merk at figurene for snømengder også er beregnet fra dette, og er ikke basert på 
snømålinger. Figur 3.3 viser beregnede data for et lavt område (529 moh.) og figur 3.4 
viser tilsvarende for et høyt område (855 moh.). Tabell 3.1 oppsummerer nedbørs-
verdiene. 
 

 
Figur 3.3: Beregnende værdata ved Grevlestøl for høyde 529 moh. 
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Figur 3.4: Beregnende værdata ved Grevlestøl for høyde 855 moh. 

 
Tabell 3.1: Beregnede returverdier for årsmaksimum av nedbør, snøhøyde og nysnøtilvekst 
beregnet fra SeNorge-data for perioden 1957 – 2015. 

STED NEDBØR (mm) SNØHØYDE 
(m) 

NYSNØTILVEKST (mm) 

 1-dagers 3 – dagers Årlig 
maksverdi 

1-dagers 3 – dagers 
 

100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 

GREVLESTØL 529 MOH. 94 120 143 157 2.72 3.66 64 77 95 106 
GREVLESTØL 885 MOH. 107 132 159 171 5.52 7.33 94 118 160 187 
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4 Geologi 
Figur 4.1 viser utsnitt fra NGUs berggrunnskart. Kartet viser at området består av 
kvartsskifer (lys brun), fyllitt og glimmerskifer (turkis), gabbro (brun) og kvartsitt (gul). 

 
Figur 4.1: Berggrunnskart fra NGU. 

 
Figur 4.2 viser utsnitt fra NGUs løsmassekart. Kartet viser at området består av 
usammenhengende tynt morenedekke (lys grønn), sammenhengende morene stedvis 
med stor mektighet (grønn), elve- og bekkeavsetning (oransje), skredmateriale med 
sammenhengende dekke med stedvis med stor mektighet (rød) og bart fjell (hvitt). 

 
Figur 4.2: Løsmassekart fra NGU. 
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5 Skredhistorikk 
NGI er ikke kjent med at skred har gått inn i området hvor utbygging planlegges. På 
NVEs nettsted atlas.nve.no er det angitt to historiske skredhendelser 500-700 m øst for 
det aktuelle området: 

 "Flatekvål i Borststrondi. Eit stort snøskred gjekk i 1816 frå Klepp og sopte med seg mykje 
skog i Flåtekvålsberget. Ikkje hus- eller jordskade.". 

 "Årstalet 1650 er ca. Voss. Gjerdskvål i Borastrondi. Ved denne garden gjekk ein gong eit stort 
stein- og jordskred over Utrynningshaugen og over bøane heilt ned i Storatredet ved 
Flatekvålsmerket. Uklart når dette skjedde, men truleg var det på denne tida (1656) då m.a. 
Lydvo fekk slik skredskade. Uklart skadeomfang." 

 
Foto 5.1 viser skredskader på skogen i terrenget ca. 500 m øst for området hvor 
utbygning planlegges. 
 

 
Foto 5.1: Eksempel på skredskadd skog i området antydet med rødt. 
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6 Skredvurderinger 
TEK17 krever at byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller 
sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet ikke overskrider dimensjonerende sikkerhetsklasse.  
 
Sannsynligheten for at et byggverk skal rammes av skred avhenger av sannsynligheten 
for utløsning av skred, og hvordan et skred beveger seg nedover og sideveis i terrenget. 
Det er ikke mulig å beregne dette eksakt, og TEK17 angir derfor kravet som største 
nominelle årlig sannsynlighet for skred.  
 
Nominell sannsynlighet er en forventet verdi der en i tillegg til beregningsmetoder må 
bruker faglig skjønn. Skredfaget er i konstant utvikling og det har vært stor utvikling av 
metoder og hjelpemidler siste 10 år med bl.a. den dynamiske modellen RAMMS og 
GIS-verktøy med detaljerte kart. Tidligere skredsoner kan endres pga. endringer i klima, 
terreng og vegetasjon, eller endringer kan skyldes ny kunnskap eller nye metoder. 
 
6.1 Skredberegninger 
Som et hjelpemiddel i skredvurderingene har NGI beregnet mulig utløp av snøskred med 
den Sveitsiske RAMMS-modellen (RAMMS User Manual 1.7.0, Christen et al. 2010) 
og den topografiske modell (også kalt alfa-beta-modellen) utviklet av NGI (Lied og 
Bakkehøi 1980). Modellene er utviklet ved etterregning av kjente skredhendelser, og 
bruken av modellene avhenger av fornuftige inputparametere og tolkninger.  
 
Følgende kommentarer knyttes til RAMMS beregningene i dette prosjektet: 

 Det er benyttet standard automatisk prosedyre for beregning av friksjons-
parametere (Mu, Xi) og standard innstillinger bortsett fra høydegrenser hvor 
nivåer 500 m og 1000 m er benyttet.  

 Utløsningsområdene hvor beregninger er utført ligger i hovedsak over 
skoggrensen slik at skog har liten effekt på skredutløsning. Det er stedvis noe 
skog i utløpsområdene, men denne har de fleste steder begrenset verdi og 
effekten av skog er ikke hensyntatt i beregningene som er vist. Skogen er delvis 
hensyntatt i faresonene. 

 Utløsningsområder (areal) er tegnet inn på kart og utløsningsvolum beregnes 
for ulike bruddhøyder. Verdiene er skjønnsmessige og tar hensyn til form og 
terrenghelning i utløsningsområdene, samt at det kan ligge snø i slakere partier 
under som kan øke skredstørrelsen pga. medrivning (engelsk: entrainment). 

 Utløsningsvolum avgjøres hovedsakelig av terrenget, snødybden, lagdelingen 
og stabilitet av snøen i utløsningsområdet. Friksjonsforhold i utløpsområdet 
avgjøres hovedsakelig av terrenget, og snø- og friksjonsforhold i utløps-
området. 
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Kart nr. 3 bakerst i rapporten viser utvalgte beregninger med RAMMS og alfa-beta. 
Figur 6.1-6.4 under viser RAMMS-beregning av maksimal skredhastighet for et tørt 
snøskred med bruddhøyde 1.0 m (gjennomsnittlig bruddtykkelse 1.0 m), skredstørrelse 
M eller L og returperiode 300 år for ulike utløsningsområder. Simuleringene er et 
hjelpemiddel for fastsetting av skredgrenser for skred med returperioder 100 år, 1000 år 
og 5000 år selv om det ikke er en direkte link mellom simuleringene og skredgrensene.  
 

 
Figur 6.1: RAMMS-simulering 1 m tykt skred. 
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Figur 6.2: RAMMS-simulering 1 m tykt skred. 

 

 
Figur 6.3: RAMMS-simulering 1 m tykt skred. 
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Figur 6.4: RAMMS-simulering 1 m tykt skred. 

 
Figur 6.5 viser simulering av skred fra utløsningsområde 85 med tykkelse 1,0 og 2,0 m. 
Figuren viser at utløpslengde er avhengig av valg av skredtykkelse (gjennomsnittlig 
bruddhøyde). 
 

  

Figur 6.5: RAMMS-simulering utløsningsområde 85, skredtykkelse 1 m venstre og 2 m høyre. 

 



 

p:\2017\08\20170827\leveransedokumenter\rapport\20170827-01-r_grevlestølen voss skredvurdering_final.docx 

Dokumentnr.: 20170827-01-R 
Dato: 2018-03-23 
Rev.nr.:  0 
Side: 21  

6.2 Konklusjoner 
Kart nr. 4 bakerst i rapporten viser NGIs faresoner innenfor planområdet for sikkerhets-
klasse S1, S2 og S3 hvor effekten av dagens skog er delvis hensyntatt. Snøskred er 
dimensjonerende skredtype bortsett fra ved bekker hvor flomskred og sørpeskred kan 
være dimensjonerende.  
 
Effekten av skog i utløpsområdet er delvis hensyntatt i faresonene ved at naturlig 
vegetasjon i øvre del av terrenget er vurdert å reduserer skredutløp noe, men det antas at 
plantet granskog lenger nede kan bli hugget fordi det ikke foreligger vern eller avtaler 
som vil hindre hogst. Det er utløsningsområder for snøskred over skogen i fjellsiden, og 
snøskred som har oppnådd en viss hastighet bremses i begrenset grad av skog. Skog har 
størst betydning i utløsningsområder da snøskred ikke vil utløses i tett skog selv om 
terrenget er brattere enn 30 grader. 
 
Faresonene er NGIs skredfaglige vurdering av planområdet fra arbeid i felt og på 
kontoret bl.a. med fokus på terreng, klima, skredhistorikk, vegetasjon og skred-
beregninger som beskrevet i rapporten. Ytterligere begrunnelser er for metodikk, 
beregninger og konklusjoner kan gis ved henvendelse. 
 
NGIs skredfaresonering viser at store deler av området ikke tilfredsstiller S2 og S3 
skredkrav. Det betyr at området må sikres for at TEK17 skredkrav skal være oppfylt. 
Det er lite realistisk å sikre området med støtteforbygninger i utløsningsområdene. Tiltak 
nede ved bebyggelsen med vern av skog, voller og forsterkning av bygg kan være mulig. 
NGI kan bistå videre med slike vurderinger dersom dette er ønskelig.  
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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