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Kommentarer til NVE sine skredrelaterte 
innsigelser til områdeplan 
1 Bakgrunn 
NVE har fremmet innsigelse til Områdeplan for Vestlia reiselivsområde – Geilo – Hol 

kommune da blant annet skredfare ikke er godt nok ivaretatt. Det er primært følgende 

moment som vurderes som ikke godt nok ivaretatt i planen: 

A) Skog er en forutsetning for faresonene. Samtidig planlegges det nedfartsløyper. 

Hvordan er faresonene etter planlagte løypetraseer? 

B) Det er planlagt bebyggelse inn i faresoner der ny bebyggelse ikke får tilstrekkelig 

sikkerhet mot skred.  

C) Generelt mener NVE det bør gjøres en ny vurdering av skredfare og at denne bør 

knyttes opp mot de nyeste planer for området.  

Disse hovedpunktene er kommentert nedenfor. 

2 Tidligere vurderinger og gjeldende faresoner for skred 
Gjeldende faresoner for skred er vist i Vedlegg 1 til Asplan Viak rapporten «Geilo, Vestlia - 

Faresoner for flom og skred», Utgave 1, datert 2013-07-02. Faresonene utarbeidet i den 

rapporten er 1/1000 og 1/5000, og tilsvarer dermed kravene til sikkerhet for hhv. 

sikkerhetsklasse S2 og S3 gitt i dagens TEK17 med veileder.  

Vi er ikke kjent med betydelige terrenginngrep eller andre forutsetninger som gjør at disse 

faresonene bør revurderes. Utbygging av en del av området i Uthusslåtta er påbegynt, men 

utbyggingsområdet ligger nedstrøms eksisterende faresoner for skred, og utbyggingen har 

ingen betydning for faresonene.  
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Etter Asplan Viak rapporten datert 2013-07-02 er det utført flere vurderinger av mulige 

sikringsløsninger for ulike planer for arealbruk, men ingen av de beskrevne 

sikringsløsningene er utført. Det er derfor ingen grunn til å endre eksisterende faresoner.  

Siden vurderingene av faresoner i 2013 er det kommet mer avanserte beregningsverktøy på 

markedet, som kan gi andre utløp av dimensjonerende skred. Dette mener vi ikke er god nok 

grunn til å justere faresonene, da også annen informasjon, som terrenganalysen og 

befaringsresultater, er vektlagt i stor ved utarbeidelse av faresonene.  

3 Endringer i planlagt arealbruk 
Ifølge Asplan Viak er det to vesentlige endringer i planlagt arealbruk i forhold til de tidligere 

planer: 

1) Planlagt heisanlegg (heis og nedfarter) vest for dagens heisanlegg er ikke lenger 

aktuelt, og tas ut fra planen. Disse er tegnet inn som hhv. svart strek og grønne linjer i 

Figur 1. Dermed er hovedparten av punkt A ovenfor ikke lenger aktuelt.  

2) Område a-BAA1 helt vest i planområdet tas ut (vist øverst til venstre i Figur 1). 

Dermed er det færre tomter som ligger i faresonen med årlig sannsynlighet ≥1/5000. 

Dermed er en del av planlagt bebyggelse nevnt i punkt B ovenfor, ikke lenger aktuell.  

4 Gjenstående tomter i faresoner for skred 

4.1 Tomter uten bygninger 
Selv med planendringene nevnt over, ligger fortsatt flere tomter inne i faresonene for skred. 

Disse er kort omtalt i Tabell 1, og oppsummert her:  

- På tomtene T6, T7, T8 og T23 er det nødvendig å vise hensyn til plassering av 

fritidsboliger (sikkerhetsklasse S2) i forhold til faresonene, da ikke hele arealet på 

tomtene tilfredsstiller sikkerhetskravet i S2. 

o Om S2-bygningene plasseres utenfor faresonen, er det ikke behov for 

sikringstiltak mot skred.  Det må spesifiseres at sikkerhetskravet til utearealet 

skal defineres ved sikkerhetsklasse S1.  

o Om S2-bygningene plasseres innenfor faresonen, må det utføres sikringstiltak 

mot skred.  

- På tomt T9 må det utføres sikringstiltak for å få plass til et S2-bygg.  

o Dimensjonerende skredtype er snøskred. Tidligere notater beskriver mulige 

sikringsløsninger.  

o Alternativ kan arealbruken på tomta endres, eller tas ut av planen.  

- Samtlige andre tomter i planen tilfredsstiller kravene for fritidsboliger i 

sikkerhetsklasse S2 uten sikring mot skred.  

4.2 Eksisterende fritidsboliger 
Det ligger også eksisterende bebyggelse inne i faresonen for skred med årlig sannsynlighet 

≥1/5000. Ifølge Asplan Viak er alle disse fritidsboliger med en enkelt boenhet i hver. Dersom 
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disse skulle bygges i dag, skulle de tilfredsstilt kravene i sikkerhetsklasse S2. Eksisterende 

fritidsboliger tilfredsstiller dermed dagens krav til sikkerhet mot skred.  

5 Endringer i vegetasjon ved utbygging på tomtene 
Ved utbygging av tomtene nevnt i Tabell 1 med fritidsboliger, vil det være aktuelt å fjerne 

(deler av) skogen på hver enkelt tomt. Dette vil få en marginal effekt på utbredelsen av 

faresoner på hver av tomtene og nedstrøms tomtene. Siden skogen som evt. fjernes er helt i 

ytterkant av faresonene (og ikke for eksempel i løsneområdene, der effekten ville være mye 

større), er endringen svært liten. En endring av slik størrelsesorden vurderes å være innenfor 

de usikkerhetene vi ellers arbeider med. For tomter nedstrøms nybygg, vurderes nybyggene 

å ha omtrentlig samme bremsende effekt på skredmassene som skogen som opprinnelig står 

i området.  

Ved utbygging av tomtene nevnt i Tabell 1 med fritidsboliger, og dermed hogst av skog på 

tomtene, mener vi man kan ta utgangspunkt i faresonene som allerede er utarbeidet. Dette 

da endringene i faresonene på grunn av hogst vil være små i forhold til andre endringer og 

usikkerheter i vurderingene. Hogst av skog i løsneområdene og de øvre deler av dalsiden 

(som ved en nedfartsløype) vil ha en betydelig større effekt, og må håndteres i planen.  

 

Figur 1: Utsnitt av plankartet som lå ute til offentlig ettersyn (PlanID 620_4181). 
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Tabell 1: Tomter helt eller delvis inne i faresoner for skred. Se kartutsnitt i Figur 1.  

Tomt Faresone/ 
Sannsynlighet for 
skred 

Kommentar 

67/157 1/5000 På plankartet i Figur 1 vises ikke bygninger på tomta, men 
den er bebygd med en fritidsbolig (sikkerhetsklasse S2). 

67/159 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2. 

a-T1 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2. 

a-T2 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2. 

a-T3 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2. 

a-T4 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2. 

a-T5 1/5000 Et lite hjørne av tomta utenfor 1/5000. Tilfredsstiller krav til 
sikkerhetsklasse S2. 

a-T6 1/1000; 1/5000 Bare en liten del ligger i faresonen 1/1000. Det er god plass 
til et «S2-bygg» på tomta utenfor faresonen 1/1000.  

a-T7 1/1000; 1/5000 Bare en liten del ligger i faresonen 1/1000. Det er god plass 
til et «S2-bygg» på tomta utenfor faresonen 1/1000. 

a-T8 1/1000; 1/5000 Bare en liten del ligger i faresonen 1/1000. Det er god plass 
til et «S2-bygg» på tomta utenfor faresonen 1/1000. 

a-T9 1/1000 Nesten fullstendig inne i faresonen 1/1000. Ikke plass til et 
«S2-bygg» på delen av tomta som ligger utenfor faresonen. 
Dermed må det utføres sikringstiltak for å oppnå 
tilfredsstillende sikkerhet for en fritidsbolig.  

a-T14 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2, og en stor del av 
tomta også til S3. 

a-T23 1/1000; 1/5000 En stor del av tomta tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse 
S2, og en del av tomta også til S3. 

a-T28 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2, og en stor del av 
tomta også til S3. 

a-T29 1/5000 Tilfredsstiller krav til sikkerhetsklasse S2. 

 


