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 Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag fra Eidfjord Resort AS gjennomført en skredfarekartlegging i forbindelse med 
områderegulering for alpinanlegg og hyttefelt på Fet i Eidfjord kommune. Kartleggingen er utført for å 
vurdere om regulert område tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav mot skred. Farevurderingen gjelder for 
planlagte skiheiser, nedfartsløyper, og hytter i umiddelbar nærhet til skianlegget. I vurderingen har det vært 
hovedfokus på områdene som ligger innenfor aktsomhetsområder for skred.  
 
Regulert område ligger ved Fet hyttefelt i Sysendalen, ca. 20 km øst for Eidfjord sentrum. Flere av 
nedfartsløypene ligger innenfor NVE sitt aktsomhetskart for snøskred og NGI sitt aktsomhetskart for 
steinsprang - og snøskred. Det er derfor utført en nærmere undersøkelse av disse områdene for å avklare 
om skredfaren er reell. Det ble utført modelleringer av sørpeskred som kan gå i Drøllstølsbekken. RAMMS 
som er et numerisk simuleringsverktøy for skred, ble anvendt i dette tilfelle. 
 
TEK17 beskriver tydelig byggverks krav til sikkerhet mot skred. For heistraseer er ikke lovverket like entydig. 
Det vurderes i denne rapporten at heismaster bør ha sikkerhet mot skred tilsvarende for hytter og eneboliger 
iht. TEK17 (sikkerhetsklasse S2). Heiskonstruksjoner må da plasseres skredsikkert, dimensjoneres for å tåle 
skredbelastningen, eller tas ut av drift dersom skredfaren tilsier dette.  
 
Det er heller ingen entydige krav knyttet til skredfare for nedfartsløyper i skianlegg. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap pålegger imidlertid at alpinanleggene å ha et internkontrollsystem med 
daglig kontroll og risikoanalyse av nedfartsløyper. I områder hvor nedfartsløper defineres som skredfarlig må 
en ved videre prosjektering.  
 
Vurderinger: Dimensjonerende skredtyper er snøskred som kan løsne innenfor regulert område, og 

sørpeskred som kan gå i Drøllstølsbekken. Steinsprang og jord - og flomskred er ikke aktuelle skredtyper i 

dette tilfelle. Deler av nedfart A7 er vurdert til å ikke ha tilfredsstillende sikkerhet mot snøskred. I tillegg er det 

en skråning/skrent like vest for knutepunkt A6/A7 som kan utgjøre betydelig skredfare for nedfart A6. 

Planlagte heistraseer og hyttefelt tilfredsstiller sikkerhetskrav til skred i henhold til sikkerhetsklasse S2 i TEK 

17. Eneste unntak er eventuelle master til lift A/Combi som blir stående innenfor treffeområde til modellert 

sørpeskred. Plassering av master til liftene fremkommer ikke på tilsendt planskisse av regulert område. 

 
Anbefalinger: 

Det anbefales at nedfart A7 flyttes noe vestover for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred. Videre 

anbefales det varselskilt og eventuell avgrensing med gjerder ovenfor skråning/skrenter ved nedfart A7 og 

A6. Eventuelle master til lift A/Combi flyttes utenfor treffområde til modellert sørpeskred, eller dimensjoneres 

for å tåle skredlastene. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

På oppdrag fra Eidfjord Resort AS har Norconsult AS utført en skredfarevurdering for detaljregulering av 

alpin/skianlegg ved Fet hyttefelt i Sysendalen, Eidfjord kommune.  

Enkelte nedfarter i område som skal reguleres ligger innenfor NGI sitt aktsomhetskart for steinsprang og 

snøskred. Dette utløser i samsvar med TEK17 krav om skredfarevurdering i byggesak. Når en slik 

kartlegging skal gjennomføres, blir alle skredtyper vurdert.  

Følgende rapport gir en kort gjennomgang av gjeldene retningslinjer, grunnlagsmateriale og en vurdering av 

reell skredfare for planlagte heiser, nedfarter, og hytter i umiddelbar nærhet til skianlegget. 

Oversiktskart over området er vist i Figur 1. Detaljkart er vist i Figur 2. Området ligger ca. 20 km øst for 

Eidfjord sentrum. 

 

Figur 1. Oversiktskart over vurdert område, Eidfjord kommune. 
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Figur 2. Detaljkart over vurdert område. Fet hyttefelt ligger like nord for vurdert område. 

1.2 Gjeldende retningslinjer  

Krav til sikkerhet som skal legges til grunn ved regulering og byggesak er gitt i plan- og bygningsloven (PBL) 

§§ 28-1 og 29-5 med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 «Sikkerhet mot skred» (Direktoratet for 

byggkvalitet, 2017).  

NVE sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner» beskriver hvordan skredfare bør utredes og 

innarbeides i arealplaner og hvordan aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere 

skredfareområder (NVE, 2014a). Til retningslinjene er veilederen «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 

Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» tilknyttet, som gir anbefalinger til hvordan 

skredfare bør vurderes og kartlegges i bratt terreng på ulike plannivå etter PBL (NVE, 2014b). 

I henhold til TEK 17 skal byggverk og tilhørende uteareal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred slik 

at krav til nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrider kravet til sikkerhetsklassen som tiltaket tilhører, se 

Tabell 1.  

Retningsgivende eksempler til bestemmelse av sikkerhetsklasse er beskrevet i TEK 17. Byggverk hvor 

konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i 

skredfarlig område. 
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Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Eksempel er garasjer, uthus, båtnaust, mindre 
brygger og lagerbygninger med lite personopphold.  
 
I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvens. Eksempel er bustadbygg med maksimalt 10 
boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted der det normalt oppholder seg 
maksimum 25 personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og hamneanlegg. S2 gjelder generelt 
byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer, og/eller der det er middels økonomiske 
eller andre samfunnsmessige konsekvenser.  
 
I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Eksempel er byggverk med flere boenheter og 
personer enn i S2, i tillegg til skoler, barnehager, sykehjem og lokale beredskapsinstitusjoner.  
 
I henhold til TEK 17 kan det for uteareal tilhørende bygninger som inngår i S3, vurderes å redusere krav til 
sikkerhet til sikkerhetsklasse S2. Blant momentene som må vurderes er eksponeringstid for personer og 
antall personer som oppholder seg på det aktuelle utearealet 
 

 Sikkerhetskrav for heiser og nedfartsløyper 

Fra 1. januar 2012 er det Statens jernbanetilsyn som har ansvaret for Taubanetilsynet i Norge og dermed 
ansvaret for taubaner, skitrekk og stolheiser. Lovverket er ikke like entydig som Plan og bygningsloven (PBL) 
når det gjelder krav til sikkerhet mot skred. I hovedsak er sikkerhetskrav gitt i «Forskrift om taubaner og 
kabelbaner» (FOR-2002-05-03-446) som sier:  
 
«§ 17.Generelt  
 
Taubaneanlegg skal plasseres og bygges slik at taubaneanlegget, driften av dette og annen virksomhet i 

området ikke settes i fare, og slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås for de som ferdes i taubaneanlegget. I 

rasfarlig terreng tillates ikke bygging av taubaneanlegg med mindre det sikres på betryggende måte mot 

isras, steinsprang, jord- eller snøras. Taubaneanlegg skal også plasseres slik at de ikke hindrer den 

alminnelige ferdsel eller setter denne i fare.» 

I forbindelse med bygging av andre alpinanlegg har man vurdert det som naturlig å benytte sikkerhetskrav i 
PBL ved å benytte krav til sikkerhet mot skred tilsvarende sikkerhetsklasse S2 for bygging av heiser. Dette 
tilsvarer krav for eneboliger og fritidsboliger med inntil 10 boenheter med krav til årlig nominell sannsynlighet 
for skred mindre enn 1/1000, se Tabell 1.  
 
«Kabelbaneforskriften» (FOR-2011-12-20-1494) som tredde i kraft i 2012 omtaler også skredfare knyttet til 
kabelbaner (Kap. 3.1.1.5): 
  
«Kabelbaner skal ikke plasseres på steder som er spesielt eksponert for ekstreme naturkrefter (snøskred, 
steinsprang, nedising, snøsig). Dersom slike områder ikke kan unngås, skal det treffes egnede og 
betryggende beskyttelsestiltak. Taubanetilsynet kan kreve utredninger fra kompetent hold. Stabilitet av større 



Skredfarevurdering av alpin-/skianlegg, Eidfjord kommune  

 
Reguleringsplan 
Oppdragsnr.: 5136850   Dokumentnr.: RA-INGGEO-01   Versjon: J01 

  

 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Eidfjord\513\68\5136850\4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\Skred 2020-01-14  |  Side 9 av 29 

skjæringer eller fyllinger i banetraseen skal kunne dokumenteres ved geotekniske undersøkelser og 
beregninger.»  
 
Forskriften sier altså at kabelbaner ikke skal plasseres på steder som er «spesielt eksponerte» for ekstreme 
naturkrefter, men at dersom dette ikke kan unngås skal «egnede og betryggende beskyttelsestiltak» treffes. 
Skianlegg bygges vanligvis i, eller i nærheten av, bratt terreng, og dersom en bygger i skredfarlig terreng er 
det derfor naturlig å tolke regelverket slik at egnede sikringstiltak må utføres for heiskonstruksjoner, men 
samtidig også at anlegg ikke skal være i drift dersom det er fare for at skred kan treffe heiskonstruksjonene. 
For skianlegget skal det være en driftsinstruks og et egnet system for å vurdere skredfare i sesongen hvor 
anlegget er åpent og hindre at anlegget er i drift i en skredfarlig situasjon.  
 
Når det gjelder sikkerhetskrav for nedfartløyper finnes det ikke noe entydig regelverk med spesifikke krav til 
sikkerhet mot skred. DSB pålegger alpinanleggene å ha et internkontrollsystem for nedfarter. Det skal 
dermed gjennomføres en daglig kontroll av nedfartene med en risikoanalyse (ALF, 2005). Herunder må drift 
og sikkerhet i forhold til skredfare vurderes.  
 

Etter gjennomgangen av regelverket anbefales følgende sikkerhetskrav for heiser og nedfartsløyper: 

• Det kreves at man tar hensyn til skredhendelser med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000 å ved 
plassering og dimensjonering av heiskonstruksjoner. Konstruksjoner skal plasseres skredsikkert, 
eller dimensjoneres til å tåle skredbelastningen.  

• Heisen skal ikke være i drift dersom det er fare for at hele eller deler av heistraseen kan utsettes for 
skred. En driftsinstruks og et egnet system kreves for å ivareta dette.  

• I områder hvor nedfartsløyper defineres som skredfarlig må en ved detaljprosjektering vurdere 
hvordan konkrete tiltak vil kunne gi akseptabel sikkerhet. 

 

1.3 Grunnlagsdokumenter 

• Aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang (NVE, 2019). 

• Helningskart fra hoydedata.no (2019)  

• Klimadata hentet fra eklima.no 

• Oversikt over historiske skredhendelser i NVEs skredatlas 

• «Flaum og skredfare i arealplanar», retningslinjer nr. 2/2011 med vedlegg (NVE, 2014a). 

• «Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak» (NVE, 

2014b). 

1.4 Utførte undersøkelser 

Befaring ble utført av ingeniørgeolog Gunne Håland og Berit Soldal fra Norconsult. Terrenget i 

aktsomhetsområdene på østsiden av Drølstølsbekken ble gått over til fots. Terrengformer, vegetasjon og 

vannforhold ble vurdert. Det var klarvær og ca. 0 0C da befaringen ble utført. 

Observasjoner og registeringer er i etterkant sammenholdt med kartgrunnlag og øvrig grunnlagsmateriale, 

og danner sammen grunnlag for vurderingene som er gjort.  

1.5 Aktsomhetskart for skred 

Aktsomhetskart viser potensielle fareområde for skred. Disse kan ha ulik detaljgrad og faregraden er ikke 
tallfestet.  
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NVE sine landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang, snøskred samt jord- og flomskred er utarbeidet 
ved hjelp av datamodeller som ut fra terrengdata gjenkjenner områder som teoretisk kan være utsatt for 
disse skredtypene. Det er ikke utført befaring ved utarbeiding av kartene, og effekten av lokale faktorer 
(lokale terrengformasjoner, skog o.l.) er ikke vurdert. Oppløsningen på terrengmodellen som danner 
grunnlaget for kartene er relativt grove, og dette fører til at mindre skrenter og skråninger ikke nødvendigvis 
blir fanget opp av kartene. 
  
For utvalgte områder i landet finnes det aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI. Disse er 
basert på tilsvarende modeller som de landsdekkende aktsomhetskart fra NVE. I tillegg er det gjennomført 
befaring med vurdering av terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold som kan påvirke 
utløpsområdet. NGI kartene har bedre kvalitet, og i forhold til NVE sine retningslinjer kan disse kartene 
benyttes i stedet for de landsdekkende aktsomhetskart for snøskred og steinsprang.  
 
Nedfart A5 og A7 går inn i NGI sitt aktsomhetskart for snøskred – og steinsprang og NVE sitt aktsomhetskart 

for snøskred, se Figur 3. Det generes også et aktsomhetsområde i Drøllstølsbekken, men dette er utenfor 

regulert område.

 

Figur 3. Brunt skravert område, marker NGI sitt aktsomhetskart for snø - og steinskred. Rød skraverte områder markerer 
NVE sitt aktsomhetskart for snøskred. Nedfart A1, A5, A6, og A7 er fremhevet. 
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1.6 Historiske hendelser 

Ifølge NVE atlas er det ikke registrert skred i det regulerte område. I 1815 gikk det et skred fra Hølalii som 

tok et menneskeliv. Hølalii ligger like vest for regulert område er eksponert for de samme vindretningene 

som Fetalia. 



Skredfarevurdering av alpin-/skianlegg, Eidfjord kommune  

 
Reguleringsplan 
Oppdragsnr.: 5136850   Dokumentnr.: RA-INGGEO-01   Versjon: J01 

  

 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Eidfjord\513\68\5136850\4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\Skred 2020-01-14  |  Side 12 av 29 

2 Områdebeskrivelse 

2.1 Topografi 

Planlagt alpinanlegg og hyttefelt ligger på Fet i Sysendalen på ca. 750 moh. Område grenser mellom det 

alpine fjordlandskapet i vest og starten på Hardangervidda i øst. Området bærer preg av generelle slake 

fjellsider der de høyeste toppene i nærheten ligger på ca. 1200 moh. Planlagte heiser og nedfarter ligger på 

sørsiden av Fet hyttefelt i en dalside som vender mot nordvest. Figur 4 og 5 viser en oversikt over planlagte 

nedfarter og heistraseer. Det er planlagt heiser og nedfarter på begge sider av Drøllstølsbekken. Nedfartene 

på østsiden av bekken starter ved Amundsen Viewpoint (1081 moh) og brer seg nordvest mot planlagt 

hyttefelt. Det er planlagt to skiheiser i dette område der lift A/Combi starter like ved hyttefeltet på vestsiden 

av Drøllstølsbekken (750 moh) og går opp til Amundsen Viewpoint. Lift E/TB starter like på østsiden av 

Drøllstølsbekken ved felles nedfartsområde (kote 750) og går opp til nedfart A1 på kote 950.  

På vestsiden av Drøllstølsbekken starter nedfartene ved kote 950 og brer seg nordover mot planlagt 

hyttefelt. Det er planlagt to skiheiser i dette området. Begge liftene starter ved felles nedfartsområde (kote 

750) der lift B/4c går opp til kote 950 og lift C/ P går til kote 850. I tillegg er det planlagt tre mindre heiser i 

nedfartsområde like på sørsiden hyttefeltet; G1/MC, C2/14C, og C3/P.  

Terrenget i område er slakt og det meste av heisene og nedfartene går i terreng med helning under 25 

grader. Lift A/Combi passerer enkelte mindre parti med helning over 30 grader. Nedfart A7 går inn i et større 

parti der terrenget er over 30 grader, se blå sirkel i Figur 4. Like vest for knutepunktet til nedfart A7 og A6 er 

det en mindre skrent/skråning med helning over 30 grader som ligger like på oversiden av nedfarten (kote 

870), se rød sirkel i Figur 4. Skråningen ligger i skoggrensen med åpen og spredt bjørkeskog. 

Løsneområdene som genererer vestre og østre aktsomhetsområde, har helning på 30-45 grader. Figur 5 er 

et oversiktsbilde som viser planlagte nedfarter i terrenget. Figur 6 viser Drøllstølsbekken. 

 

Figur 4. Helningskart for området. 
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Figur 5. Oversikt over planlagte nedfarter i Fetlia. Røde linjer markerer aktsomhetsområdene. Orange linje markerer 
skråning ved kote 870 like vest for knutepunktet til nedfart A7 og A6. 

 

Figur 6. Drøllstølsbekken. Vurderte nedfartsløyper ligger til venstre for bekken i bildet. 
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2.2 Berggrunn og løsmasser 

I henhold til NGU sitt berggrunnskart over området består hovedbergarten av granitt. (NGU, 2019). 

NGU sitt løsmassekart er vist i Figur 7. Kartet viser at regulert område stort sett består av bart fjell med 

stedvis tynt løsmassedekke (lys rosa). Store deler av planlagt hyttefelt ligger på myr/humus (brun).  

 

Figur 7. NGU sitt løsmassekart over området. Rød linje markerer regulert område. 

2.3 Klima 

Nærmeste representative værstasjoner ligger på FET like ved regulert område (stasjonsnr. 49800). 

Stasjonen ligger på 735 moh med måleserier som startet i 1953 (Figur 8). I vintermånedene viser dataene at 

det er noe mindre nedbør med gjennomsnittlig verdier på rundt 90 mm. Stasjonen viser imidlertid kun 

normalverdier av nedbørsdata. Det er derfor hentet temperaturmålinger fra værstasjonen på Geilo 

(Geilostølen) som også anses å være representativ for vurdert område (Figur 9). Figur 8 viser at det kommer 

mest nedbør om høsten med gjennomsnittlig verdier på rundt 120 mm. Dataene viser at det kommer 

betydelig mindre nedbør på Geilo som tydelig ligger mer i et kontinentalt klima. Middeltemperatur på Geilo er 

på ca. -6 0C fra desember – mars.  



Skredfarevurdering av alpin-/skianlegg, Eidfjord kommune  

 
Reguleringsplan 
Oppdragsnr.: 5136850   Dokumentnr.: RA-INGGEO-01   Versjon: J01 

  

 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Eidfjord\513\68\5136850\4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\Skred 2020-01-14  |  Side 15 av 29 

Figur 10 viser største årlig maksimale snødybde for område. Dataene representerer normalverdiene for 

perioden 1971-2000. Figuren viser snødybder på 150-200 cm. 

Figur 11 viser antall dager i året med snødybde over 25 cm for perioden 1971-2000. Dataene viser at det er 

over 200 dager i året med snødybde over 25 cm.  

Klimadataene vist i Figur 10 og 11 er hentet fra senorge.no og er interpolerte verdier fra de nærmeste 

værstasjonene.. 

 
Figur 8. Månedlige normalverdier for nedbør på Fet. 

 

 

Figur 9. Månedlige normalverdier for nedbør og temperatur på Geilo. 
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Figur 8. Normal årsmaksimum av snødybde (i cm) for normalperioden 1971-2000. Rød strek markerer 
områdeavgrensing. 

.  

Figur 9. Normalt antall dager med snødybde over 25 cm per år for normalperioden 1971-2000. Rød strek markerer 
områdeavgrensing. 
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2.4 Vannveger 

Drøllstølsbekken er et veletablert bekk-/elveløp som går gjennom regulert område. Elva er veletablert og har 

betydelig vannføring. Bekken går gjennom et trangt gjel på ca. 2,5 kmmellom kote 900 – 1000. Det er bratte 

skråninger på begge sider av elva. Elva fører vann som dreneres ut fra et bredere dalføre (Bjoreidalen) på 

sørøstsiden gjelet. Bjoreidalen starter på ca. kote 100.  

Det går et par småbekker på østsiden av Drøllstølsbekken i Fetlia. Den ene bekken dreier vestover og treffer 

Drøllstølsbekken ved kote 820, mens den andre bekken dreier nordover mot dagens hyttefelt. 

2.5 Feltobservasjoner 

Hensikten med befaringen var å se nærmere på aktsomhetsområdene som går inn i nedfartene. Figur 10 

viser bilder fra det vestre aktsomhetsområde som ligger omkring kote 900. Her er det en mindre skråning 

med høydeforskjell på ca. 20 - 30 meter med løsneområde brattere enn 30 grader. Det er relativt åpen 

bjørkeskog i område. Det er enkelte berghammere like under skråning. I foten av skråningen ligger det noen 

grove urmasser som trolig stammer fra siste istid. Det er ingen tegn til tidligere skredaktivitet.  

Figur 11 viser bilder fra det østre aktsomhetsområde. Nedfart A7 går inn i bergskrent bestående av grove 

urmasser og mindre oppstikkende berghammere. Terrenghelning er brattere enn 30 grader. Over 

bergskrenten er terrenget relativt flatt slik at det dannes en tydelig platåkant i overgangen til bratt terreng. 

Nedfart A7 går inn NGI sitt aktsomhetsområde for stein – og snøskred.   

Figur 12 viser en skrent/skråning like vest for knutepunktet til nedfart A7 og A6 med helning over 30 grader. 

Her er det også en markant overgang fra slakt til bratt terreng i en åpen bjørkeskog. Skråningen har en 

høydeforskjell på 20-25 meter.  

 

Figur 10. Vestre aktsomhetsområde. 
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Figur 11.Østre aktsomhetsområde. Blå skravert område viser mulig løsneområde for snøskred. Gul linje markerer nedfart 
A7. 
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Figur 12. Skrent/skråning like vest for knutepunktet til nedfart A7 og A6. Bilde er tatt på toppen av skråningen i 
overgangen mellom bratt og slakt terreng ved kote 870. Lilla linje markerer nedfart A6. 
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3 Numerisk modellering av skred 

Det er utført modellering av potensielle sørpeskred som kan gå i Drøllstølsbekken. Hensikten med 

modelleringen er å verifisere om eventuell transport av skredmasser nedover elva vil kunne påvirke regulert 

område, med spesielt fokus på de nærmeste hyttene på vestsiden av elva.  

RAMMS (Rapid Mass Movements Simulation) er anvendt som verktøy for å modellere sørpeskred i dette 

tilfelle. Modellen er et todimensjonalt numerisk simuleringsprogram som beregner massebevegelser over et 

tredimensjonalt terreng. Det er utviklet moduler for både snøskred, flomskred og steinsprang. Beregning av 

massebevegelser er bygd på Voellmys hydrauliske strømningsteori i en åpen kanal. Programmet kan derfor 

også anvendes på sørpeskred ved justering friksjonsparametere. RAMMS beregner flytehøgde, hastighet og 

stagnasjonstrykk i alle punkt fra start til stopp i skredbanen. Programmet er utviklet i Sveits av WLS- institutt 

for snø- og skredforsking, og er kalibrert etter fullskala testforsøk gjort med skred i Alpene. I dette tilfellet er 

friksjonsparametere manuelt tilpasset norske forhold for å oppnå mer realistiske resultat. 

En utfordring med RAMMS er å anslå riktig skredvolum, samt ha en terrengmodell som beskriver en 

realistisk terrengoverflate i en skredsituasjon. I tillegg er medrivning av snø nedover skredbanen/bekkeløp 

utfordrende inputparameter å vurdere. Modellen vil aldri simulere virkeligheten eksakt, men er et nyttig 

hjelpemiddel i vurderingen av skredutbredelse og hastighet. Resultater gir også god visualisering på kart. 

I dette tilfelle er løsnevolum og vurdering av friksjon tilpasset en ekstrem situasjon med antatt returperiode 

på 1000 år. Det er tatt utgangspunktet i et scenario der sørpemasser demmes opp i en lengde på 600-700 

meter mellom kote 930-1000 i elvegjelet, se skredfarevurdering i kap 4,2,2 for mer informasjon om dannelse 

av sørpeskred.  

Inngangsdata i modellen er følgende: 

• Bruddhøyde på 1,7 meter, noe som gir et skredvolum på ca. 100000 𝑚3 

• 𝜇 = 0,05 og  ξ =  3500 m s − 2 

• Terrengmodell på gridoppløsning på 10 meter 

3.1 Resultat 

Figur 13 og 14 viser modelleringsresultatene med utgangspunktet i en returperiode på 1000 år. 

Modellskredet følger elveløpet forbi regulert område og har et maksimalt utløp ned til elva Bjoreio som ligger 

på kote 730.  
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Figur 13. Modelleringsresultater 
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Figur 14. Modelleringsresultater. Rød sirkel marker område der skredet går forbi lift A/Combi 
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4 Skredfarevurdering for regulert område 

 

4.1 Steinsprang 

Regulert område ligger utenfor NVE sitt aktsomhetskart for steinsprang. Det kan gå steinsprang fra enkelte 

berghammere i østre aktsomhetsområde, men eventuelle utfall herfra vil ha korte utløpslengder og liten 

utbredelse. Eventuelle blokker vil komme ned på østsiden av nedfartene. 

Naturlig utløsning av blokker i berghammerne i vestre aktsomhetsområde vurderes som svært lite 

sannsynlig. 

Det vurderes at heistraséene og hyttefeltet i regulert område har tilstrekkelig sikkerhet mot steinsprang, og 

tilfredsstiller derfor krav i henhold til sikkerhetsklasse S2. 

4.2 Snø- og sørpeskred 

 Snøskred 

Det er to områder langs planlagt nedfarter som ligger innenfor NVE sitt aktsomhetskart for snøskred, og NGI 

sitt aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. Ingen områder for planlagte skiheiser ligger innenfor 

aktsomhetsområdene. 

Snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30 og 50 grader bratt (NVE, NVE-veileder nr.8-2014. 

Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak., 2014b). I slake 

skråninger (30-35 grader) må det komme 1-2 meter snø i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile forhold 

(NVE, NVE-veileder nr.8-2014. Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i 

arealplanlegging og byggesak., 2014b). Langs Vestlandskysten av Norge kommer det meste av snøen fra 

SV-NV vindretninger, noe som betyr at østvendte fjellsider har størst potensialet for skredaktivitet (NVE, 

NVE-veileder nr.8-2014. Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og 

byggesak., 2014b). Det forekommer også ofte vind fra S-SØ som kan gi økt skredfare i nordvendte fjellsider. 

Forsenkninger som skålformasjoner, gjel og skar er vanlige terrengformasjoner der snøskred kan løsne. 

Store flate områder/platåer over løsneområdene vil ofte bidra til økt akkumulering av snø inn i 

løsneområdene, noe som kan økt snøskredfare. Konvekse partier i overgangen mellom slakt og bratt terreng 

vil ofte øke strekkrefter i snøen, som igjen vil øke sannsynligheten for utløsning av snøskred. Tett skog i 

fjellsiden vil ofte hindre utløsning av snøskred. Forutsetningen er at trærne er så høye at de ikke snør ned. 

Tett skog vil ofte ha god bremseeffekt på skred som eventuelt løsner over skoggrensen. Skred kan også 

utløses i mindre skråninger og skrenter under skoggrense. Forutsetninger er at terrenget må være brattere 

enn 30 grader, og at områdene må være åpne nok til å få tilført vindtransportert snø. Lengre kuldeperioder 

som danner svake lag med kantkornet snø er gjerne også faktorer som må til for å få utløst snøskred under 

skoggrense. Skred under skoggrense løsner sjeldent naturlig, men kan trigges av skiløpere eller 

scooterkjørere. Det vil også være muligheter for fjernutløsning av snøskred. Eksempel på fjernutløsning er at 

en skiløper kan trigge skred i bratt fjellside som ligger et stykke unna posisjonen til skiløperen som kan stå i 

terreng under 30 grader. Forutsetninger for fjernutløsning er at det må være svake lag (kantkornet snø) i 

snødekke som kan føre til at brudd forplanter seg gjennom snødekke. Nedfarter/løyper som ligger tett på 

bratte skråninger kan være kildeområder for fjernutløsning av snøskred.          

Fet ligger i et område som ligger på grensen mellom kontinental og maritimt klima. Klimadata viser at det kan 

komme mye snø og at det kan forekomme lange perioder med lave temperaturer. Dette viktige faktorer for å 

få dannet potensiale for snøskred.    
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Terrenghelning i østre aktsomhetsområde er over 30 grader. Forholdene ligger til rette for at det kan legge 

seg ut vindtransportert snø i lesiden under platåkanten. Det kan også dannes skavler. De grove urmassene 

vil ha god forankringseffekt på snødekke som er gunstig med tanke på å forhindre at skred løsner. Det må 

derfor komme mye snø før skredfaren blir reell. Det vurderes at det kan gå naturlige utløste skred med 

løsneområder som grenser inn mot nedfart A7. Rekkevidde/utløpsdistanser til skredene kan gå inn i deler av 

nedfart A7 og ned mot krysningspunktet til nedfart A6. Det er også mulig for en skiløper eller tråkkemaskin 

som oppholder seg i trygt område å fjernutløse skred i østre aktsomhetsområde. Det vurderes at deler 

nedfart A7 ikke har tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred. 

Skrent/skråning i skoggrensen (kote 870) som ligger like vest for knutepunktet til nedfart A7 og A6 har 

helning over 30 grader. Skogen er åpen nok til at det kan legge seg ut betydelige mengder med 

vindtransport snø. Høydeforskjellen er stor nok til at en skiløper kan utløse mindre skred som kan komme 

ned mot nedfart A6. Skredet vil trolig løsne i overgangen mellom bratt og slakt terreng like under 

platåkanten. Det er mange eksempler på skiløperutløste skred fra lignende åpne partier i skogen. I 

forbindelse med store snøfall kan skredene bli store nok til å begrave skiløpere eller personer som oppholder 

seg i foten av skråningen. Det vurderes at deler av nedfart A6 som blir liggende under skråningen ikke har 

tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred. 

Terrenget i vestre aktsomhetsområde har enkelte partier over 30-35 grader. Det finnes få områder der det 

kan samles mye snø, og den tette skogen gir liten sannsynlighet for utløsing av snøskred. Det vurderes at 

nedfart A6 som blir liggende under dette partiet har tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred. 

Alle heistraséene og hyttefeltet ligger utenfor NVE og NGI sitt aktsomhetskart for snøskred. Traséene går 

stort sett i terreng som er under 30 grader. Under befaringen ble det ikke oppdaget løsneområder som vil 

utgjøre risiko mot eventuelle heismaster eller hyttefelt. Det vurderes at heistraseene og hyttefeltet i regulert 

område har tilstrekkelig sikkerhet mot snøskred i henhold til sikkerhetsklasse S2. 

 Sørpeskred 

Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den får flytende oppførsel. 

Sørpeskred ut løses oftest i perioder med kraftig regn og/eller intens snøsmelting ved brå 

temperaturøkninger. Det må normalt ligge mer enn 50 cm med snø i terrenget og snødekket må gjerne bestå 

av kantkornkrystaller (grove krystaller) som kan samle vann. Skredene følger helst bekke- og elvedrag fra 

myrområder, vann eller slake forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor det 

kan bli store vannansamlinger i snødekket. Erfaringer fra tidligere hendelser viser at snøskred som demmer 

opp en trang elvedal er en vanlig årsak til å få utløst sørpeskred. Når snøen er mettet med vann vil 

snødemningen fra snøskredet brytes som et sørpeskred. I slike tilfeller vil et sørpeskred kunne løses ut, selv 

om værforholdene ikke tilsier det. Sørpeskredene kan derfor forekomme i ulike terrengtyper og kan være 

vanskelig å forutsi. Sørpeskredene kan få lange utløp spesielt når de følger bekk – eller elveleier.  

I forbindelse med befaringen og etterarbeidet, ble det oppdaget flere markerte bekker, myrområder, og 

forsenkninger i starten på Bjoreidalen (kote 1000) på nordøstsiden av Store Allgarden (1368) som ligger 

oppstrøms Drøllstølsbekken mot sør. Dette er typiske områder der det kan samle seg mye vann i snødekke 

ved brå temperaturøkninger. Det kan gå mindre utglidinger av snø fra de bratte sidene langs 

Drøllstølsbekken som kan demme opp elva. Klimadata viser at det ofte ligger over 25 cm med snø i område. 

Videre viser temperaturmålingene at det er lange perioder med lave temperaturer som vil være gunstig for 

dannelse kantkornkrystaller i snødekke. Det er derfor flere forhold som ligger til rette for at det kan gå 

sørpeskred i Drøllstølsbekken med løsneområde utenfor regulert område. Eventuelle sørpeskred kan bli 

ledet videre av elva ned mot nedfartsløypene og planlagt hyttefelt. Det ble derfor utført modelleringer av 

potensiell utbredelse for å vurdere om hyttefeltet har tilstrekkelig sikkerhet mot sørpeskred i henhold til 

sikkerhetsklasse S2 i TEK 17. Resultatene viser at et eventuelt sørpeskred ikke vil treffe hyttefeltet, 
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nedfartsløyper, eller skiheiser. Eneste unntak er eventuelle master til lift A/Combi som blir stående i 

nærheten av elva, se rød sirkel i Figur 15. Planlagt plassering av master til denne liften fremgår ikke av 

tilsendt planskisse. 

Det vurderes at nedfartene har tilstrekkelig sikkerhet mot sørpeskred, og at heistraseene og hyttefeltet har 

tilstrekkelig sikkerhet mot sørpeskred i henhold til sikkerhetsklasse S2.  

4.3 Jord- og flomskred 

Regulert område ligger utenfor NVE sitt aktsomhetskart for jord- og flomskred.  

Jordskred løsner vanligvis i terreng brattere enn 25 grader, men det er registrert flere jord – og flomskred i 

myrterreng i overgang mellom slakt og bratt terreng. Skogsveger og stier som endrer de naturlige 

vannveiene er vanlige utløsningsårsaker for jordskred. Typisk eksempel er stikkrenner som går tett i perioder 

med stor vannføring slik at vannet tar nye veger i terrenget. Jord – og flomskred løsner vanligvis i 

morenejord som ofte består av vekselvis lagdeling mellom leire, silt og grus. 

Heisene og nedfartsløypene ligger i terreng med helning stort sett under 25 grader. I aktsomhetsområdene 

er det flere partier med helning over 30 grader. Løsmassene i disse områdene består stor sett av grov ur 

som ikke er egent for å få utløst jordskred. Det er ikke registrert tegn i terrenget til at det har gått tidligere 

jordskred i dette området. Naturlig erosjon/mindre jordskred kan forekomme i bratte partier med 

morenemateriale. 

Det vurderes at jordskred ikke er en aktuell skredtype som vil kunne nå frem til heisene, nedfartsløyper eller 

hyttefelt med vesentlig skadepotensiale.  

Flomskred utløses der det kan samles mye vann i elve- og bekkeløp, men også flombekker, ravinedaler og 

forsenkninger/gjel med tilgang til mye løsmasser. Drøllstølsbekken er et veletablert elveløp som består av 

mye grov masser, og det er ikke tegn til nyere erosjonsskader, eller flomskredaktivitet. De mindre bekkene 

på østsiden av Drøllstølsbekken er trolig for små til at det kan dannes flomskred med betydelig 

skadepotensiale. Norconsult er ikke kjent med at det har gått flomskred tidligere i område. Det er lite 

sannsynlig at flomskred vil nå frem til heiser, nedfartsløyper og hyttefelt. 

Det vurderes at nedfarter i regulert område har tilstrekkelig sikkerhet mot jord – og flomskred, og at 

heistraseene og hyttefeltet tilfredsstiller krav i henhold til sikkerhetsklasse S2. 
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4.4 Farsonekart 

Dimensjonerende skredtype er vurdert til å være snøskred og sørpeskred. Det er tegnet et faresonekart for 

sikkerhetsklasse S2 i henhold til krav i TEK 17, og fareområder for nedfarter som er vurdert til å ikke ha 

tilstrekkelig sikkerhet. Se Figur 15 og Vedlegg 1. Det er ikke fastsatt faresonegrenser for S1 og S3. 

 

Figur 15. Faresonekart for vurdert området.  
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5 Aktuelle sikringstiltak 

Det vil være potensiale for naturlige – og fjernutløste skred som løsner i det østre aktsomhetsområde. Det 

anbefales at nedfart A7 flyttes noe vestover for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Foreslått justering av nedfart 

A7 er vist på Figur 16. Denne forflytningen medfører også at knutepunktet for A7 og A6 også blir forskjøvet 

noe vestover. Det må påregnes noe sprengningsarbeid for å glatte ut terrenget like ved platåkant i 

løypetrasé.  

Varselskilt samt eventuelt avgrensning med gjerder på toppen av skrent/skråning må påregnes, se Figur 16. 

 

Figur 16. Svart stiplet linje viser forslag på forskyvning av nedfart A7. Hvite bokser markere aktuelle steder for plassering 

av varselskilt/gjerder. 

Eventuelle master til lift A/Combi som plasseres innenfor treffeområde til modellert skred, må dimensjoneres 

for å tåle lastene fra skredet. 
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6 Konklusjoner og anbefalinger 

På bakgrunn av utførte befaring og gjennomgang av grunnlagsmaterielt trekkes følgende konklusjoner:  
 

• Dimensjonerende skredtype for regulert område er snøskred og sørpeskred 

• Det er fare for at en skiløper eller tråkkemaskin kan løse ut skred i østre aktsomhetsområde. Deler 
av nedfart A7 i regulert området har derfor ikke tilfredsstillende sikkerhet mot skred.  

• Det er fare for at en skiløper kan utløse skred i skråning like vest for knutepunktet for nedfart A7 og 
A6. Deler av nedfart A6 som blir liggende under skråning har ikke tilfredsstillende sikkerhet mot 
skred. 

• I forbindelse med befaringen og etterarbeid ble det oppdaget at det er en reell fare for at det kan gå 
sørpeskred i Drøllstølsbekken. Det ble derfor utført modelleringer av sørpeskred for å vurdere 
potensiell utbredelse. Resultatene viser at et eventuelt sørpeskred ikke vil treffe hyttefeltet, 
nedfartsløyper, eller skiheiser. Unntaket er eventuelle master til lift A/Combi. 

• Planlagte heistraseer og hyttefelt oppfyller derfor sikkerhetskrav mot skred i henhold til 

sikkerhetsklasse S2 i TEK 17. 

 

Følgende anbefaling gis på grunnlag av utført skredfarevurdering: 

• Nedfart A7 flyttes noe vestover som vist på Figur 16 for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred.  

• Det anbefales varselskilt og eventuell avgrensing med gjerder ovenfor skråning/skrenter ved nedfart 

A7 og A6 som vist på Figur 16. 

• Eventuelle master til lift A/Combi plasseres utenfor treffeområde til modellert skred, eller må 

dimensjoneres for å tåle lastene fra skredet. 

 

 

 

Vedlegg 

• Faresonekart i A3 
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