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1. INNLEDNING

Denne rapporten utgjør et samlerapport knyttet til faresoner, flom, skred og sikringstiltak i 

områdeplanen for Vestlia reiselivsområde, Geilo, og skal sees i sammenheng med plankart, 

bestemmelser og planmaterialet forøvrig. Følgende rapporter er ikke å betrakte 

som konsekvensanalyse, da full konsekvensanalyse med vurdering av 0-alternativet mot 

de tre utbyggingsalternativene, A, B og C, ikke er påkrevd. 

Figur 1: Foreløpig plankart for Vestlia (05.11.18) 

1.1 MULIGHETER FOR SIKRING MOT SKRED 
Rapporten er utarbeidet av Skred AS (2017) for Opus Bergen AS, og tar for seg skredsikring i flere deler 

av planområdet, knyttet til sikring av generelle forhold; sikring av hytter; sikring av 

leilighetsbygg; sikring av nedfartsløyper; sikring av Økleheisen; sikring av øvre del av Uthusslåtta; 

og sikring av øvre del av område C, Geilo hyttegrend. 

I Vestlia, Geilo planlegges utbygging av alpinanlegg og hytteområder. Det er tidligere tegnet faresoner 

for skred for området, og foreslått løsninger for sikring av utsatte områder. På grunn av endringer i 

planlagt arealbruk, ønskes det en ny vurdering av muligheter for sikring mot skred. 

Først er kravene til sikkerhet mot skred for ulike typer arealbruk er beskrevet. Deretter har en 

identifisert områder der ulike typer infrastruktur ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet mot 

skred. Ulike sikringsløsninger er beskrevet for hvert område. 

I område A, Bakkestølen ligger flere planlagte leilighetsbygg og hytter slik at de ikke tilfredsstiller 

dagens krav til sikkerhet mot skred. Her vil den enkleste løsningen for sikring være å 1) ta ut to hytter 
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fra planen, 2) flytte en enkelt hytte noen få meter, og 3) sørge for at leilighetsbyggene ligger under 

kravene i sikkerhetsklasse S2. Alternativt kan det etableres støtteforbygninger i utløsningsområdene, 

eller lede-/fangvoller på oversiden av utsatte bygninger. For planlagt nedfartsløype anbefales det å 

innføre rutiner for stenging ved stor skredfare, eller å etablere støtteforbygninger i fjellsiden. Topp- og 

bunnstasjon for antatt stolheis ligger utenfor faresonene. Mastepunkt kan trolig plasseres utenfor 

faresonene, eller designes til å tåle laster fra dimensjonerende snøskred. 

I område B, Uthusslåtta, ligger flere planlagte hytter i aktuell faresone. Justering av faresoner i forhold 

til de nyeste kravene, samt terrenginngrep for å redusere størrelsen av utløsningsområdene, kan fjerne 

de aktuelle faresonene. 

I område C, Geilo hyttegrend er det faresoner for skred innover to planlagte tomter, men planlagte 

hytter ligger utenfor faresonene. Planlagte hytter tilfredsstiller dermed dagens krav til sikkerhet mot 

skred. 

1.2 GEILO, VESTLIA – SIKRINGSTILTAK FOR HYTTEFELT. MULIGHETER FOR 

SIKRINGSTILTAK 
Rapporten «Geilo, Vestlia – Sikringstiltak for hyttefelt. Muligheter for sikringstiltak» er utarbeidet av 

Skred AS (2015) for T. Halstensgård i forbindelse med områdereguleringen av Vestlia. Rapporten 

vurderer sikringstiltak for konkrete tomter innen delområde A, vest i planområdet, og konkluderer 

med at alle de planlagte tomtene kan sikres mot skred, slik at enkelthytter ligger utenfor rød sone 

(tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2). Deler av de aktuelle områdene er 

senere tatt ut av planforslaget. 

1.3 MULIGE SIKRINGSLØSNINGER FOR UTVALGTE FARESONER I VESTLIA, 

GEILO 
Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak (2014) for Donaco Invest AS, og omhandler deler av delområde 

A i planforslaget, nærmere bestemt Uthusslåtta III. Asplan Viak har tidligere utført en 

skredfarevurdering i området, og flere faresoner for skred ligger innenfor hytteområdet. Snøskred er 

dimensjonerende skredtype. Oppdragsgiver ønsker å avklare mulighetene for sikring mot snøskred, 
slik at større deler av planområdet kan settes av til hytter.  

Planlagt bebyggelse i planområdet er hytter med en enkelt boenhet som skal tilfredsstille kravet til 

sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2, der nominell årlig sannsynlighet ikke må overskride 1/1000. 

Lovverket åpner for å redusere kravet for uteareal for slike bygg til 1/100. 

I planområdet er det faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000. Faresoner for 

skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 er for bebyggelse i sikkerhetsklasse S3, og disse faresonene 

er derfor ikke aktuelle for planlagt bebyggelse. Flere av de foreslåtte hytteplasseringene ligger i 

faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Det må derfor utføres sikringstiltak som gjør at 

sikkerhetskravet tilfredsstilles. 

De aktuelle utløsningsområdene for snøskred er av begrenset størrelse. Utbygging av hytter og veger 

i området i henhold til planen, vil føre til så store terrenginngrep at faresoner for skred med årlig 

sannsynlighet på 1/1000 kan fjernes. De foreslåtte hytteplasseringene vil etter terrenginngrep 

tilfredsstille kravene til sikkerhet mot skred. Faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 

vil trolig også kunne fjernes, eller reduseres betydelig. 
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For å øke sikkerheten mot flom øst i planområdet anbefales å rehabilitere vollen langs vestsiden av 

bekken samt å plastre voll og bekkeløp med stein for erosjonssikring. 

Deler av områdene som vurderes i rapporten, er tatt ut av foreliggende planforslag. 

1.4 GEILO, VESTLIA – FARSEONER FOR FLOM OG SKRED 
Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak AS for Opus Bergen AS (2013), og ligger til grunn for 

rapporter beskrevet over. Det er gjennomført en vurdering av faren for flom og skred i Vestlia. 
Planlagte nybygg iht. områdeplan skal tilfredsstille kravene til sikkerhet mot skred i 

sikkerhetsklassene S2 og S3. Nominell årlig sannsynlighet for skred for disse klassene må ikke 

overskride hhv. 1/1000 og 1/5000. For flom er den aktuelle sikkerhetsklassen F2, der 200- 
års flom er dimensjonerende. For nedfartsløyper, heisanlegg og turløyper stiller lovverket ikke 

konkrete krav til sikkerhet mot skred eller flom. 

Deler av planområdet er berørt av faresoner for skred. Tørre snøskred er dimensjonerende skredtype, 

men også steinsprang er aktuelt i området. Faresonene berører enkelte nedfartsløyper og heiser, men 

ikke dagens bebyggelse. Planlagt bebyggelse bør holdes utenfor faresonene og det er derfor 

ikke foreslått tiltak. Langs dagens vestligste nedfartsløype er sørpeskred en aktuell problemstilling, 

men en årlige sannsynligheten for slike hendelser kan ikke vurderes. Det bør her iverksettes tiltak 

som skal ses i sammenheng med flomfare nedenfor nedfartsløypa. 

På bakgrunn av beregning av dimensjonerende vannmengder, samt kartleggingen av 

vannveiene. anbefales det å gjennomføre ulike tiltak for å øke flomsikkerheten innenfor 

planområdet. De anbefalte tiltakene gjelder bekkene i planområdet. Dimensjonerende flom fra 

Ustedalsfjorden/Veslefjorden vil ikke påvirke planområdet. 
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2. VEDLEGG
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Muligheter for sikring mot skred 
Sammendrag 
I Vestlia, Geilo planlegges utbygging av alpinanlegg og hytteområder. Det er tidligere tegnet 

faresoner for skred for området, og foreslått løsninger for sikring av utsatte områder. På 

grunn av endringer i planlagt arealbruk, ønskes det en ny vurdering av muligheter for sikring 

mot skred.  

Først er kravene til sikkerhet mot skred for ulike typer arealbruk er beskrevet. Deretter har vi 

funnet områder der ulike typer infrastruktur ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet mot 

skred. Ulike sikringsløsninger er beskrevet for hvert område.  

I område A, Bakkestølen ligger flere planlagte leilighetsbygg og hytter slik at de ikke 

tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet mot skred. Her vil den enkleste løsningen for sikring 

være å 1) ta ut to hytter fra planen, 2) flytte en enkelt hytte noen få meter, og 3) sørge for at 

leilighetsbyggene ligger under kravene i sikkerhetsklasse S2. Alternativt kan det etableres 

støtteforbygninger i utløsningsområdene, eller lede-/fangvoller på oversiden av utsatte 

bygninger. For planlagt nedfartsløype anbefales det å innføre rutiner for stenging ved stor 

skredfare, eller å etablere støtteforbygninger i fjellsiden. Topp- og bunnstasjon for antatt 

stolheis ligger utenfor faresonene. Mastepunkt kan trolig plasseres utenfor faresonene, eller 

designes til å tåle laster fra dimensjonerende snøskred.  

I område B, Uthusslåtta, ligger flere planlagte hytter i aktuell faresone. Justering av faresoner 

i forhold til de nyeste kravene, samt terrenginngrep for å redusere størrelsen av 

utløsningsområdene, kan fjerne de aktuelle faresonene.  

I område C, Geilo hyttegrend er det faresoner for skred innover to planlagte tomter, men 

planlagte hytter ligger utenfor faresonene. Planlagte hytter tilfredsstiller dermed dagens 

krav til sikkerhet mot skred.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I Vestlia, Geilo planlegges utbygging av alpinanlegg og hytteområder. Det er tidligere tegnet 

faresoner for skred for området (Figur 1). Grunnlaget for vurderingene er beskrevet i Asplan 

Viak rapport «Geilo, Vestlia - Faresoner for flom og skred» datert 2013-07-02. Det er 

tidligere utarbeidet planer for arealutnyttelsen, og forslag til sikringstiltak i forhold til disse 

planene ble beskrevet i Skred AS rapport 15049-01-1, datert 2015-06-17.  

Planene for arealbruk er nå endret, og ser foreløpig ut som vist i figur 1. Det ønskes derfor 

en ny vurdering av mulighetene for sikring av områder der planlagt infrastruktur ikke 

tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred.  

1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å vurdere mulige sikringsløsninger for planlagt infrastruktur som ikke 

tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred.  

1.3 Grunnlag 

1.3.1 Rapporter 

Vi har hatt tilgang på følgende rapporter fra området: 

- Asplan Viak rapport «Geilo, Vestlia - Faresoner for flom og skred», datert 2013-07-02 

(Asplan Viak, 2013). Denne rapporten beskriver faresoner for skred og flom i det 

vurderte området.  

- Asplan Viak notat «Geilo, Vestlia - Sikringstiltak i faresoner. Mulige sikringsløsninger 

for utvalgte faresoner i Vestlia, Geilo», datert 2014-12-18 (Asplan Viak, 2014).  

- Skred AS rapport «Geilo, Vestlia - Sikringstiltak for hyttefelt. Muligheter for 

sikringstiltak», datert 2015-06-17 (Skred AS, 2015). 

1.3.2 Befaring 

Det er ikke utført ny befaring i forbindelse med dette oppdraget. Kalle Kronholm har utført 

flere befaringer i forbindelse med tidligere oppdrag.  

1.3.3 Terrengdata 

Vi har anvendt en digital terrengmodell basert på koter med 1 m ekvidistanse.  

1.4 Krav til sikkerhet mot skred 
Krav til sikkerhet mot skred er beskrevet i de tidligere rapporter for området, og kort 

oppsummert nedenfor.  

1.4.1 Hytter 

For hytter og andre bygninger gjelder krav til sikkerhet mot skred definert i TEK10 § 7-3, med 

veileder. Sikkerhetsklasser med eksempler er gitt i tabell 1. Kravene i sikkerhetsklasse S2 er 

aktuelle for størsteparten av våre vurderinger.  
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Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2016). 

Sikkerhetsklasse 
for skred 

Konsekvens Største 
nominelle årlige 
sannsynlighet 

Relevante eksempler 

S1 Liten 1/100 Garasje, bod og andre byggverk der 
det normalt ikke oppholder seg 
personer. 

S2 Middels 1/1000 Hytter og boliger der det normalt 
oppholder seg maksimum 25 
personer. Krav til uteareal til denne 
typen bygninger kan vanligvis 
reduseres til sikkerhetsklasse S1.  

S3 Stor 1/5000 Hoteller og andre byggverk der det 
normalt oppholder seg mer enn 25 
personer. Krav til uteareal til denne 
typen bygninger kan vanligvis 
reduseres til sikkerhetsklasse S2. 

 

I 2014 ble det utført enkelte endringer i TEK10 med veileder. Før endringene ble ytterkant av 

mulig skredutbredelse kartlagt. Det er slik faresonene i er vurdert. Etter endringene, skal 

sannsynlighetene i tabell 1 angi den årlige sannsynligheten for skredskader av betydning, 

dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse og/eller større materielle 

skader. På bakgrunn av lovendringen, kan det derfor være mulighet for å redusere 

faresonene i forhold til de som er skissert i Asplan Viak rapporten (Asplan Viak, 2013). 

1.4.2 Nedfartsløyper og langrennsløyper 

For planlagte nedfartsløyper og langrennsløyper er det ikke spesifikke krav til sikkerhet mot 

skred. Vi mener at produktkontrolloven er den som best beskriver kravene til sikkerhet (fra § 

3. Aktsomhetsplikt m.v.):  

Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, eller utfører arbeid i 

slik virksomhet, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge at 

forbrukertjenesten medfører helseskade. Mottaker av forbrukertjeneste skal vise 

aktsomhet ved benyttelse av tjenesten. 

Dette kravet gjør oss ikke i stand til å komme med konkrete forslag til tiltak slik at kravene 

tilfredsstilles. Krav til sikkerhet for disse typer infrastruktur bør fastsettes av kommunen. Vi 

har derfor bare kommentert punkter på planlagte nedfarter eller langrennsløyper der vi 

mener risikoen er spesielt høy. 

1.4.3 Tilkomstveier 

Det planlegges tilkomstveier i området. Det er ikke spesifikke krav til sikkerhet mot skred for 

en slik veg. I TEK10 § 7-1 (2) er det følgende generelle krav til tiltak: 
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Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng 

ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. 

Dette vil gjelde for planlagte tilkomstveier. 

1.4.4 Heiser 

Krav til sikkerhet for heiser er definert i «Forskrift om bygging og drift av taubaner og 

kabelbaner». Kravene er definert mest tydelig i § 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. 

Det er altså entydige krav til sikkerhet. Vi mener det er hensiktsmessig at man for heiser 

anvender kravene gitt i TEK10 med veileder (Tabell 1). For mastepunkt og toppstasjon kan 

for eksempel kravene i sikkerhetsklasse S2 anvendes. For bunnstasjonen, der det ofte vil 

oppholde seg mer enn 25 personer, kan man for eksempel anvende kraven i sikkerhetsklasse 

S3. Merk at dette er vårt forslag, men at det ikke er beskrevet noe sted i lovverket.  



Oppdrag: 17029 Geilo, Vestlia – Skredfarevurdering i reguleringsplan 
Rapport: Muligheter for sikring mot skred 
Dokument nr.: 17029-01-0. Dato: 2017-02-03  

 

OPUS Bergen   7/16 
 

2 Behov og muligheter for sikring 
Sammenliknes planlagt arealbruk med faresonene (Figur 1), peker det seg ut følgende 

områder, der det planlegges å legge til rette for bygninger, heiser eller aktiviteter i 

faresonene: 

A) Hytter og leilighetsbygg ligger i faresonene for S2 og S3. Planlagt nedfartsløype 

ovenfor bebyggelsen ligger også i faresone for skred. Planlagt heis går over faresoner 

for S2 og S3. 

B) Hytter ligger i faresonene for S2 og S3. Planlagt nedfartsløype ovenfor bebyggelsen 

ligger også i faresone for skred.  

C) Faresoner for S2 og S3 dekker ytterkant av to tomter.  

Områdene er beskrevet i de følgende avsnittene.  

En generelle beskrivelse av typer av sikringstiltak er gitt i Skred AS rapport 15049-01-1 (Skred 

AS, 2015).  
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Figur 1: Kart med det vurderte området i Vestlia. Faresoner og foreløpig plan er vist. I 
områdene merket A, B og C berører faresonene planlagt bebyggelse eller annen arealbruk.  

 

2.1 Område A, Bakkestølen og Økleheisen 
Området er vist i figur 2. Følgende planlagt arealbruk ligger innenfor faresonene: 

1) Områdene A2-1, A2-2, A2-3 og A2-4: To planlagte hytter og flere tomter ligger helt 

eller delvis i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000.  

2) Område A1: Fire leilighetsbygg er planlagt helt eller delvis i faresonen for skred med 

årlig sannsynlighet ≥1/5000. Endelig bruk av bygningene er ikke avklart, men vi er 

bedt om å vurdere bygningene i forhold til krav i sikkerhetsklasse S3.  

3) Nedfartsløyper. 

4) Planlagt heis (Økleheisen).  

A 
B 

C 
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Figur 2: Område A ved Bakkestølen. 

 

2.1.1 Generelle forhold 

Ved etablering av nedfartsløyper vil store deler av skogen i området trolig fjernes. Dette vil 

øke sannsynligheten for snøskred, og vil øke sannsynligheten for skred med lange utløp.  

Bortsett fra hogsten vil ikke etablering av nedfartsløyper og daglig bruk av området i 

vintersesongen, ha større betydning for sannsynlighet og utløpslengde på skred med årlig 

sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000. Dette fordi man ved denne typen hendelser kan 

forvente full stans av alpinanlegget flere dager før skredhendelsene inntreffer.  

Leilighetsbygg (S3) 

Hytter (S2) 
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Eventuelle terrenginngrep gjort i forbindelse med planlagte nedfartsløyper kan endre 

skredforholdene for planlagte hytter og leilighetsbygg. Sannsynligheten for skred kan økes 

eller reduseres. For ikke å øke sannsynlighet for skred, bør man spesielt sikre tilstrekkelig 

kontroll på overvann i nedfartsløypene. Terrenginngrepene kan planlegges som en del av 

sikringsløsningene som beskrevet nedenfor.  

2.1.2 Sikring av hytter 

To planlagte hytter ligger helt inne i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 

(A2-1, A2-2). Disse tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. Hytte A2-2 er dessuten 

plassert rett ved bekken som drenerer terrenget ovenfor. Hytte A2-3 ligger med det sørlige 

hjørnet inne i faresonen. Hytte A2-4 ligger få meter fra faresonen.  

Den enkleste sikringsløsningen er å ta hytter i faresonen ut av planen. Det gjelder A2-1 og 

A2-2. Trekkes hytte A2-3 få meter mot nord, ligger den «trygt nok» under dagens forhold. 

Ønsker man fortsatt å ha alle hytter i planen, ser vi muligheter som beskrevet nedenfor. 

Ledevoll til å lede skredmasser rundt hyttene er lite aktuelt for hyttene A2-2, A2-3 og A2-4 

fordi skredmassene da vil øke sannsynligheten for skred mot andre planlagte hytter. En 

ledevoll kan etableres på oversiden av hytte A2-1, i østkant av planlagt nedfartsløype. Dette 

vil trolig kunne sikre den ene hytte, men vil skape utfordringer med a) planlagt nedfartsløype 

fra øst, b) økt skredfare for nabohytte og leilighetsbygg. Vi anser derfor ikke dette som en 

god løsning.  

Støtteforbygninger i utløsningsområdene, som foreslått i Skred AS rapport 15049-01-1 

(Alternativ 3 og 6, gjengitt i figur 2), er en mulig sikringsløsning. Støtteforbygninger vil 

redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred. Etablering av støtteforbygninger vil også 

sikre planlagte leilighetsbygg (A1).  

En fangvoll mellom planlagt nedfartsløype og tomtene til hytte A2-2, A2-3 og A2-4, vil kunne 

stoppe skredmasser før de når inn på tomtene. En tilsvarende voll kan bygges mellom 

planlagt nedfartsløype og tomta til hytte A2-1, men her er det et søkk, som vil kreve mye 

løsmasse til en høy voll.  

Eventuelle fangvoller må være bratt mot sør (mot skredmassene), men kan stå slakere og 

beplantes mot nord. Det må utføres mer detaljerte vurderinger for å gi mer detaljerte 

dimensjoner av en slik voll, og endelige plassering må vurderes i forhold til terrenget. Vollen 

kan eventuelt bygges samtidig med terrenginngrep nødvendige for planlagt nedfartsløype.  

En bekk med potensial for betydelig flomvannføring går over tomta ved planlagt hytte A2-2. 

Vi forventer derfor at man også må håndtere dette ved detaljprosjektering. Det gjelder også 

for planlagt tomt mot nord, og for eksisterende tomt, Gnr/Bnr 67/159. Videre vil bedre 

overvannshåndtering være viktig for resten av eksisterende hyttefelt mot nord. Kontroll med 

overvannet bør gjøres i forbindelse med etablering av nedfartsløypa, for eksempel ved 

stikkrenne under nedfartsløypa, og veldefinert grøft videre nedstrøms (mot nord).  
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2.1.3 Sikring av leilighetsbygg 

Sikring av planlagte leilighetsbygg i området A1 vil være komplekst på grunn av mye annet 

planlagt og eksisterende infrastruktur i området. Det vil trolig være enklest å endre planene 

for området A1 i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 slik at det her 

planlegges bygninger som skal tilfredsstille sikkerhetsklasse S2. Bygninger med krav om S3 

kan da eventuelt trekkes mot nord, utenfor faresonen.  

Dersom man ønsker leilighetsbygg med krav om sikkerhetsklasse S3 i området ved A1, er 

den planmessig enkleste løsningen trolig støtteforbygninger (Figur 2). Etablering av 

støtteforbygninger kan sikre et forholdsvis stort areal.  

Ledevoll som beskrevet som sikring av hytte A2-1 ovenfor, kan forlenges langs planlagt 

nedfartsløype for å sikre leilighetsbyggene (Figur 2). En fangvoll ovenfor leilighetsbyggene, 

vil kunne sikre bygningene, men dette vil bli en betydelig konstruksjon, som vil stå nær 

eksisterende hytter. Dette anser vi som en uhensiktsmessig løsning.  

2.1.4 Nedfartsløyper 

Det er ikke konkrete krav til sikkerhet for nedfartsløyper. Planlagt nedfartsløype ovenfor 

området merket A2-1 i figur 2 krysser under en fjellside med potensial for både naturlige 

snøskred og snøskred utløst ved tilleggsbelastning. Det er ikke unaturlig i et alpinanlegg. Som 

risikoreduserende tiltak for ferdsel i nedfartsløypa, kan man vurdere å innføre rutiner for 

daglig sjekk av skredfare i fjellsiden. Dette bør muligens gjelde for området generelt. Dersom 

man ser at det ofte er forhold i fjellsiden som tilsier skredrelatert risiko ved ferdsel på 

planlagt nedfartsløype, er det flere muligheter for sikring. Støtteforbygninger allerede 

beskrevet, er en av disse løsningene.  

2.1.5 Økleheisen 

Planlagt heistrase går over utløsningsområder og faresoner for skred. Vi kjenner ikke til de 

konkrete planer for heisen, men antar det planlegges en stolheis. Bunnstasjon og 

toppstasjon ser ut til å ligge utenfor faresoner for skred. Eventuelle mastepunkt bør 

plasseres i områder der krav til sikkerhet tilfredsstilles. Det er flere slike områder langs 

heistraseen. Dersom mastepunkt plasseres skredutsatt, kan de sikres ved å dimensjonere 

fundamentene eller selve mastekonstruksjonen til å tåle dimensjonerende skredlaster. Wire 

og stoler bør henge så høyt at de ikke nås av skredmasser i bevegelse.  

2.2 Område B, øvre del av Uthusslåtta 
Fem planlagte hytter ligger i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 (områdene 

B1-1 og B1-2 i figur 3). Hyttene tilfredsstiller dermed ikke gjeldende krav til sikkerhet i 

sikkerhetsklasse S2.  

Skrentene som utgjør utløsningsområdene for snøskred er forholdsvis små. Som nevnt 

innledningsvis, er faresonene tegnet i forhold til en eldre versjon av TEK10. Med små 

skrenter er det betydelig mulighet for å redusere faresonene i forhold til dagens TEK10. Det 

gjelder spesielt dersom man utfører terrenginngrep som beskrevet nedenfor.  
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Det planlegges en nedfartsløype på oversiden av B1-1, og en tilkomstvei på oversiden av B1-

2. Ved terrenginngrep i forbindelse med vei og nedfartsløype, der man reduserer 

terrenghelningen, vil man kunne redusere sannsynligheten for snøskred fra skråningene. 

Med slike terrenginngrep i kombinasjon med dagens krav i TEK10 med veileder, vil man 

trolig kunne fjerne faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Også faresonen 

for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 vil kunne reduseres betydelig, og muligens 

fjernes. Planlagte hytter vil etter terrenginngrep trolig kunne tilfredsstille dagens krav til 

sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2.  

 

 

Figur 3: Planlagte hytter og nedfartsløyper i faresonene i område B, øvre del av Uthusslåtta. 
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2.3 Område C, øvre del av Geilo hyttegrend 
Øverst i Geilo hyttegrend dekker en faresone for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og 

≥1/5000 en mindre del av to tomter (Figur 4). Dersom krav til sikkerhet for utearealet på de 

to tomtene er S1, tilfredsstiller tomtene krav til sikkerhet mot skred. Som nevnt i avsnitt 2.2, 

kan denne faresonen trolig reduseres for bedre å vise dagens krav.  

Tomtene vist i kartutsnittet i figur 4 er potensielt utsatt for overløp fra grøfta mot øst, som 

beskrevet i flomvurderingen i Asplan Viak rapportene fra 2013 og 2014. Ved terrenginngrep i 

forbindelse med utbygging av tomtene anbefaler vi å utbedre grøfta som anbefalt i Asplan 

Viak notatet fra 2014 (avsnitt 3.5.2). 

 

 

Figur 4: Faresoner for skred øverst i Geilo hyttegrend. 
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3 Konklusjon 
I tre områder strekker planlagt arealbruk seg inn i faresoner for skred. Behov for sikring og 

muligheter for sikringstiltak kan oppsummeres som følger: 

3.1 Område A, Bakkestølen 
Tre planlagte hytter ligger helt eller delvis i faresonen for skred med årlig sannsynlighet 

≥1/1000, og tilfredsstiller dermed ikke dagens krav til sikkerhet mot skred for 

sikkerhetsklasse S2. 

- Ved å fjerne to planlagte hytter, og flytte en enkelt hytte få meter, vil kravene til 

sikkerhet tilfredsstilles.  

- Den ene av hyttene som foreslås fjernet er tegnet på en bekk med betydelig 

vannføring i flomsituasjoner.  

- Ønskes hytter slik det er planlagt, kan sikring av tomtene best utføres ved 

støtteforbygninger i utløsningsområdene, eller etablering av en fangvoll i løsmasser 

ovenfor tomtene. Vollen kan etableres i forbindelse med etablering av planlagt 

nedfartsløype. Overvannshåndtering er viktig.  

Flere leilighetsbygg ligger helt eller delvis i faresonen for skred med årlig sannsynlighet 

≥1/5000, og tilfredsstiller dermed ikke dagens krav til sikkerhet mot skred for 

sikkerhetsklasse S3. 

- Ved å sørge for at sikkerhetskravet til bebyggelsen er sikkerhetsklasse S2 (normalt 

personopphold <25 personer), får man bygninger som tilfredsstiller kravet til 

sikkerhet mot skred.  

- Ønskes bygninger som skal tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S3, kan sikring av 

tomtene best utføres ved støtteforbygninger i utløsningsområdene, eller etablering 

av en lede- eller fangvoll i løsmasser ovenfor området. Vollen kan etableres i 

forbindelse med etablering av planlagt nedfartsløype. Overvannshåndtering er viktig. 

Lede- og fangvoller vil bli store.  

Planlagt nedfartsløype fra Økle går under en fjellside som er relativt skredutsatt, spesielt hvis 

skogen hogges. Det anbefales å innføre rutiner der nedfartsløypen stenges ved store 

skredfare, eller at det innføres andre risikoreduserende tiltak i fjellsiden. Støtteforbygninger 

er en mulighet, som også sikre bebyggelsen.  

Traseen for Økleheisen går over skredutsatte områder. Vi antar det planlegges stolheis. 

Antatte områder for topp- og bunnstasjon ligger utenfor faresoner for skred. Mastepunkt 

kan trolig plasseres utenfor faresonene. Dersom det ikke er mulig, bør mastepunkt designes 

og dimensjoneres til å tåle dimensjonerende skred.  

3.2 Område B, Uthusslåtta 
Flere hytter ligger i faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000, og tilfredsstiller 

dermed ikke dagens krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2. 
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Justering av faresoner i forhold til de nyeste kravene, samt terrenginngrep for å redusere 

størrelsen av utløsningsområdene, vil trolig fjerne de aktuelle faresonene. Terrenginngrep 

kan utføres i forbindelse med planlagte nedfartsløype og tilkomstvei.  

3.3 Område C, Geilo hyttegrend 
Faresoner for skred strekker seg innover to planlagte tomter, men planlagte hytter ligger 

utenfor faresonene. Planlagte hytter tilfredsstiller dermed dagens krav til sikkerhet mot 

skred.  
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Sammendrag
OPUS Bergen jobber med en reguleringsplan for den vestlige delen av Vestlia, Geilo. Det er 
tidligere utarbeidet faresoner for skred i området. Flere planlagte tomter ligger innenfor 
faresonene. OPUS ønsker en vurdering av mulighetene for å sikre tomtene, slik at lovverkets
krav til sikkerhet mot skred tilfredsstilles.

Plan- og bygningsloven og TEK10 stiller krav til sikkerhet mot skred for nybygg og tilhørende 
uteareal. Det planlegges enkelthytter på tomtene. Hytter med uteareal skal ligge utenfor rød 
sone for å tilfredsstille kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2. For denne 
sikkerhetsklassen, må årlig sannsynlighet for skred ikke overskride 1/1000. Sikkerhetskravet 
til utearealet kan reduseres fra S2 til S1, der den årlige sannsynligheten for skred ikke skal 
overskride 1/100. 

Alle de planlagte tomtene kan sikres mot skred, slik at enkelthytter ligger utenfor rød sone 
(tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2). Etter vår mening, er 
følgende alternativ mest opplagt:

• Alternativ 1, med planlegging rundt dagens faresoner, velges for tomter i den vestlige 
delen av området. Eventuelt kan ledevollen skissert i alternativ 4 brukes til å øke 
areal utenfor rød sone på tomt 26 og 33. På tomt 16 kan man vurdere lokale 
terrenginngrep for å redusere arealet av rød sone på tomta. På tomt 17 kan man 
planlegge terrenginngrep sammen med tilkomstvegen for å redusere arealet av rød 
sone på tomta. 

• Alternativ 2, med to ledevoller ovenfor tomt 31 og 32 og utvidet forsenkning til bekken
ned til eksisterende hyttefelt. Alternativet kan 1) redusere arealet av rød sone på 
tomtene 18, 19, 20, 27, 28, 31 og 32, og 2) gi bedre kontroll med overvann ned til 
øvre del av eksisterende hyttefelt. 

• For tomtene 24, 25, 34 og 35 vil tilstrekkelige sikringstiltak ha betydelige kostnader. 
Disse tomtene flyttes til området øst for det planlagte hytteområdet. Ved å flytte den 
sørvestlige svingen på tilkomstvegen mot øst, kan tomt 17 utvides mot sør. 

Kostnader for ledevoller og grøft i alternativ 2 og 4 avhenger av hvordan tiltakene kan utføres
sammen med terrenginngrep ved hyttebygging. På grunn av store usikkerheter, har vi ikke 
gitt estimat på kostnadene ved disse alternativene. 

Vi foreslår at man vurderer mulighetene som er skissert her, blant annet endringer i 
arealbruk. Når det er gjort, kan det utarbeides mer detaljerte skisser for sikringstiltak. Dette 
inkluderer endelig valg av sikringsløsninger, samt design og dimensjonering av disse. 

Terje Halstensgård 2/15
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn
OPUS Bergen jobber med en reguleringsplan for den vestlige delen av Vestlia, Geilo. Det er 
tidligere utarbeidet faresoner for skred i området. Flere planlagte tomter ligger innenfor 
faresonene. OPUS ønsker en vurdering av mulighetene for å sikre tomtene, slik at lovverkets
krav til sikkerhet mot skred tilfredsstilles. 

1.2 Mål
OPUS Bergen har bedt om en foreløpig vurdering av mulige sikringstiltak for området. 
Effekten av skogen skal også vurderes. Basert på de foreløbige vurderinger i denne 
rapporten, kan man justere arealbruk og tomtegrenser. 

1.3 Forbehold
Vurderingene bygger på terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 
tilgjengelige flyfoto og på tilgjengelig kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres 
vesentlig, kan det ha betydning for skredfaren. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 

1.4 Grunnlag
1.4.1 Tidligere vurderinger

Kalle Kronholm har for Asplan Viak utført en detaljert skredfarevurdering for området tidligere
(Asplan Viak, 2013). Befaring, beregninger og vurderinger i Asplan Viak rapporten legges til 
grunn for vurderingene i denne rapporten. 

1.4.2 Terrengmodell

Vi har mottatt kotegrunnlag fra OPUS Bergen. Det er koter med 1 m ekvidistanse for hele det
vurderte området. Basert på dette kotegrunnlaget, har vi laget en digital terrengmodell. Til 
dette har vi anvendt programvaren QGIS og SAGA. 

1.5 Beskrivelse av området
Det vurderte området ligger nedenfor en nordvendt fjellside i Vestlia, omtrent 2,5 km sørvest 
for Geilo sentrum. 

For beskrivelse av topografi, vegetasjon, geologi, klima, registrerte skredhendelser, tidligere 
vurderinger og observasjoner i felt, se Asplan Viak rapporten (2013). 

Terje Halstensgård 4/15
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2 Krav til sikkerhet mot skred

2.1 Hytter
I rapporten fra Asplan Viak (2013), er kravene til sikkerhet beskrevet. Byggteknisk forskrift 
TEK10 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og tilhørende uteareal (Tabell 
1). I veilederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under 
de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2015). 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Etter veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2015). 

Sikkerhetsklasse for
skred

Konsekvens Største nominell årlige
sannsynlighet

Sone

S1 liten 1/100 Brun sone

S2 middels 1/1000 Rød sone

S3 stor 1/5000 Oransje sone

I følge oppdragsgiver planlegges det enkelthytter på tomtene i det vurderte området. 
Enkelthytter skal tilfredsstille kravet i sikkerhetsklasse S2, der største tillatte årlige 
sannsynlighet er 1/1000 (Tabell 1). Sikkerhetskrav til uteareal kan reduseres til 
sikkerhetsklasse S1, der største tillatte årlige sannsynlighet er 1/100. 

I 2014 ble det utført enkelte endringer i lovverket. Før endringene ble ytterkant av mulig 
skredutbredelse kartlagt. Det er slik faresonene i Asplan Viak rapporten er vurdert. Etter 
endringene, skal sannsynlighetene i Tabell 1 angi den årlige sannsynligheten for skredskader
av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse og/eller større 
materielle skader. På bakgrunn av lovendringen, er det derfor mulig å redusere faresonene 
noe i forhold Asplan Viak rapporten (2013). 

2.2 Tilkomstveg
Det planlegges en tilkomstveg inn i området. Det er ikke spesifikke krav til sikkerhet mot 
skred for en slik veg. I TEK10  § 7-1 (2) er det følgende generelle krav til tiltak: 

«Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende 
terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltaket.»

Dette vil gjelde for planlagt tilkomstveg. 
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3 Mulige sikringstiltak
For å gi en oversikt over mulige sikringstiltak, er det satt opp ulike alternativ nedenfor. 

3.1 Aktuelle skredtyper
I følge Asplan Viak rapporten (2013), er steinsprang, løsmasseskred og snøskred aktuelle 
skredtyper i området. Snøskred vil ha lengst rekkevidde, og vil være dimensjonerende 
skredtype. Langs bekken som renner over tomtene 12, 19, 28 og 32, er flom også en aktuell 
problemstilling, men det ikke vurdert videre her. 

3.2 Utsatte tomter
Plasseringen av de vurderte tomtene er vist i Figur 2. Tabell 2 viser hvilke tomter som helt 
eller delvis ligger innenfor rød sone (svarende til kravet i S2). 

Tabell 2: Planlagte tomter der hele eller deler av arealet ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet 
mot skred i sikkerhetsklasse S2 (tomter ligger helt eller delvis i rød sone). 

Andel av tomt i rød sone Tomt nr Kommentar

Tomter der deler av arealet 
ligger utenfor rød sone 
(tilfredsstiller krav i S2)

16, 17, 18, 19, 20, 26, 
27, 28, 31, 32

Hytte kan plasseres utenfor rød 
sone, uten krav om sikringstiltak.

Tomter der hele arealet ligger
i rød sone (ingen deler av 
arealet tilfredsstiller krav i S2)

24, 25, 34, 35 Det må etableres sikringstiltak hvis 
det skal bygges hytte på disse 
tomtene.

3.3 Typer av sikringstiltak
Generelt sett, finnes det følgende typer av sikringstiltak mot snøskred:

• Tiltak som reduserer sannsynligheten for at store snøskred skal utløses:

◦ Aktive sikringstiltak, som for eksempel kontrollert nedsprenging av snøskred. Ved 
å sprenge ned små mengder snø, vil det ikke bygge seg opp store snømengder i 
utløsningsområdet. Det ventes derfor en reduksjon i snøskred med lange utløp. 
Denne typen tiltak tillates ikke for bebyggelse, og er derfor ikke vurdert videre. 

◦ Støtteforbygninger plassert i utløsningsområdene. Disse er formet som gjerder, 
og holder på snødekket. Hvis gjerdene er for lave, vil tiltakene ha begrenset effekt
i situasjoner med store snømengder. Det finnes både stive konstruksjoner med 
horisontale bjelker av stål (Figur 1), og fleksible konstruksjoner av stålnett.

◦ Skog i utløsningsområdene har samme effekt som støtteforbygninger. I tillegg vil 
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skog redusere sannsynligheten for dannelse av vedvarende svake lag over store 
areal. Dette vil ytterligere redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred. 

• Tiltak som leder skredmasser rundt utsatte objekt:

◦ Ledevoller bygget i løsmasser eller betong kan lede snøskred ned på steder der 
det ikke er hytter. Vollene bygges opp flere meter over naturlig terreng, og med 
forholdsvis bratt side inn mot skredmassene. 

• Tiltak som stopper skredmasser før de når fram til utsatte objekt:

◦ Fangvoller bygget i løsmasser. Er disse bygd med stort nok volum til å samle opp 
skredmassene, vil de effektivt kunne stoppe snøskred. Fangvoller er generelt 
større enn ledevoller. De må bygges ytterst i utløpsområdet for best effekt. 

Planlegging rundt faresonene anbefales. Etablering av sikringstiltak er generelt en mindre 
ønsket løsning enn planlegging rundt faresonene. 

3.4 Effekt av terrenginngrep
De skisserte alternativ for sikringstiltak er basert på terrenget slik det vises i kart og slik det 
var under befaringen. Ved betydelige terrenginngrep, for eksempel i forbindelse med fyllinger
og utgravinger til hytter og veg, kan skredforholdene endres betydelig. Dette gjelder spesielt 
ytterst i faresonene, der skredhastighetene er relativt lave. Terrenginngrep planlagt med 
skredforhold i tankene, kan utnyttes til å sikre mot skred. 
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Figur 1: Eksempel på støtteforbygninger i utløsningsområde for snøskred. Fra Geoprotection
s.r.l. 
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3.5 Effekt av eksisterende skog
Som nevnt i avsnitt 3.3, har skog i utløsningsområdene stor betydning for utløsning av 
snøskred. Skogen i fjellsidene ovenfor planlagt hyttefelt er relativt glissen, men reduserer 
allikevel sannsynligheten for utløsning av snøskred. Ved flatehogst av eksisterende skog i 
utløsningsområdene for snøskred, vil sannsynligheten for snøskred ned i hyttefeltet øke, og 
rød sone vil få større utstrekning enn under dagens forhold. 

I følge Skog og landskap (2015), er skogen i fjellsiden vernskog. Det forventes derfor ikke 
betydelige endringer i skogens tetthet. Allikevel anbefales det å innføre bestemmelser i 
reguleringsplanen, om skjøtsel av skogen. 

En annen utfordring ved skoghogst, er skogsveger. Løsmasseskred ses ofte i forbindelse 
med skogsveger, som er bygget uten å ta tilstrekkelig hensyn til håndtering av overvann. Det 
kan for eksempel være manglende eller tette stikkrenner, eller at eventuelle stikkrenner er 
underdimensjonert eller plassert feil. Manglende grøfter langs skogsveger kan også gi 
problemer. Med dårlige skogsveger i fjellsiden ovenfor hyttefeltet, vil sannsynligheten for 
løsmasseskred langs forsenkninger i terrenget øke. 

3.6 Alternativ 1: Planlegging rundt faresonene
Hytter kan plasseres trygt på alle tomter unntatt fire (4): 24, 25, 34 og 35 (Tabell 2). På 
enkelte av tomtene er det begrenset med plass til å plassere hyttene trygt. Dette kan 
muligens forbedres ved mindre justeringer av tomtegrensene. For å beholde samlet antall 
tomter, kan man vurdere å utnytte arealet øst for planlagt hyttefelt. Øst for tomt 4, 7, 8 og 23, 
burde det være mulig å planlegge tomter. 

Som nevnt i avsnitt 2.1, har kravene til sikkerhet endret seg siden faresonene i området ble 
satt. Vi anser det derfor som greit å plassere hytter helt inntil faresonene. 

3.7 Alternativ 2: Ledevoll og utvidet forsenkning i øst
Øst i det vurderte området følger faresonen for skred omtrent bekken. Ved å plassere en 
ledevoll på hver siden av bekken (Figur 2), vil skredmasser i større grad følge forsenkningen 
med bekken. Effekten av ledevollene kan forsterkes, ved å etablere en markert forsenkning 
med bekken i bunn (C i Figur 2). Forsenkningen bør svinges øst om eksisterende hytte på 
Bakkestølvegen 368. 

Den skisserte løsningen kan redusere spredning av skredmasser utenfor dagens bekkeløp. 
Det gjelder både øverst i hyttefeltet ved tomt  31 og 32, men også lenger nede i hyttefeltet, 
ved tomt 18, 19, 20, 27 og 28. Det vil frigjøre mer areal til bebyggelse på tomtene. 

På befaringen var det tydelige problemer med håndtering av vann fra bekken ned gjennom 
eksisterende hyttefelt. Problemene begynte øst for hytta på Bakkestølvegen 368. Det 
skisserte tiltaket kan brukes som begynnelsen på bedre kontroll på overvannet gjennom 
hyttefeltet. 
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En mulig utfordring med de skisserte tiltakene, vil være at skredmassene vil få lenger utløp 
enn antydet i faresonene. Men dersom det etableres en veldefinert forsenkning ned forbi 
hytta på Bakkestølvegen 368, mener vi ikke det vil gi økt sannsynlighet for skred mot 
eksisterende hytter i det eksisterende hyttefeltet. 

Vi har ikke estimert kostnader for dette alternativet. Dette fordi kostnadene avhenger av 
hvordan tiltakene kan utføres sammen med terrenginngrep ved hyttebygging. 
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Figur 2: Kart med de ulike alternativ til sikringstiltak. 
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3.8 Alternativ 3: Støtteforbygninger i øst
For å sikre tomtene 19, 20, 27, 28, 31 og 32, kan det etableres støtteforbygninger i de 
potensielle utløsningsområdene ovenfor (Figur 2). Et grovt overslag er at det skal bygges tre 
rader. Samlet lengde vil bli omtrent 180 m. Med en grovt estimert kostnad på kr 40.000,- per 
løpemeter, er samlet kostnad rundt kr 7 mill. Dette er trolig dyrere enn alternativ 2. 
Støtteforbygninger vil trolig også ha større visuell innvirkning enn ledevollene i alternativ 2. 

3.9 Alternativ 4: Ledevoll ovenfor tomt 33
En ledevoll ovenfor tomt 33 kan bety at en større del av arealet på tomt 33 og tomt 26 
tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Toppunkt på vollen kan bygges sammen med voll A i 
alternativ 2. Den skisserte vollen vil bety økt sannsynlighet for skred mot tomt 14 og den 
østlige delen av tomt 25. 

Vi har ikke estimert kostnader for dette alternativet. Dette fordi kostnadene avhenger av 
hvordan tiltaket kan utføres sammen med terrenginngrep ved hyttebygging. 

3.10 Alternativ 5: Fangvoll i vest
Den vestlige delen av fjellsiden ovenfor hyttefeltet er mer utsatt for snøskred enn den østlige 
fordi: 

1) Fremherskende vind fra vestlig sektor vil avsette mer snø.

2) En større del av fjellsiden er potensielt utløsningsområde for snøskred. Sikringstiltak 
her er derfor mer omfattende. 

En fangvoll med lengde på omtrent 100 m (Figur 2) vil kunne sikre hele eller deler av arealet 
på følgende tomter: 25, 26, 33, 34 og 35. En slik fangvoll må ha betydelig høyde for å oppnå 
ønsket effekt (Figur 3). Dette på grunn av 

1) betydelig størrelse på utløsningsområdet, og

2) fordi vollen må etableres forholdsvis langt opp i skredbanen.

Et grovt overslag på vollhøyde er 10 m. Dette er avstanden fra topp vollkrone til terreng på 
sørsiden av vollkronen. Nordsiden av vollen kan lages relativ slak, men en voll med slike 
dimensjoner vil være et markert element i landskapet. 

Vi har ikke estimert kostnader for dette alternativet. Dette fordi kostnadene avhenger av 
hvordan tiltaket kan utføres sammen med terrenginngrep ved hyttebygging. 
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3.11 Alternativ 6: Støtteforbygninger i vest
For å redusere sannsynligheten for snøskred fra fjellsiden, kan det plasseres 
støtteforbygninger i utløsningsområdene. Mulige plasseringer av seks rader med 
støtteforbygninger er vist i Figur 2.  Samlet er det omtrent 450 m med støtteforbygninger. 

Ved riktig dimensjonering av støtteforbygningene, kan det være mulig å redusere 
sannsynligheten for snøskred på tomtene 24, 25, 34 og 35, slik at det er mulig å bygge hytter
på disse tomtene. Man vil også kunne oppnå mer areal som tilfredsstiller krav til sikkerhet på 
tomt 16, 17, 26 og 33. 

Med en grovt estimert kostnad på kr 40.000,- per løpemeter er samlet kostnad rundt kr 
18 mill. Dette er trolig dyrere enn alternativ 5. Støtteforbygninger vil trolig også ha større 
visuell innvirkning enn ledevollene i alternativ 5. 
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Figur 3: Eksempel på en fangvoll ovenfor boligfelt i Lom. Denne har begrenset volum foran 
(til venstre). 
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3.12 Alternativ 7: Ledevoller i vest
Tomtene i vest, hovedsakelig tomt 24, 25, 34 og 35 er de vanskeligste å sikre. Alternativ 5 og
alternativ 6 sikrer større areal i det vestlige området. Man kan i stedet velge å sikre 
enkelthytter. Dette kan gjøres ved å bygge V-formede ledevoller (plogvoller) ovenfor hver av 
hyttene (Figur 4). Figur 2 viser et eksempel på en V-formet ledevoll overfor tenkt plassering 
av hytte sørvest på tomt 34. 

Kostnadene for denne typen tiltak avhenger av hvordan tiltaket kan utføres sammen med 
terrenginngrep ved hyttebygging. Ved denne typen tiltak, er det viktig å vurdere mulig effekt 
på sannsynlighet for skred nedenfor tiltaket. 
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Figur 4: Eksempel på V-formet ledevoll (plogvoll) ovenfor bolighus i Ørsta. 



Geilo, Vestlia - Sikringstiltak for hyttefelt

Muligheter for sikringstiltak

Dato: 2015-06-17

Rapport: 15049-01-1

4 Konklusjon
Alle de planlagte tomtene kan sikres mot skred, slik at enkelthytter ligger utenfor rød sone 
(tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2). Etter vår mening, er 
følgende alternativ mest opplagt:

• Alternativ 1, med planlegging rundt dagens faresoner, velges for tomter i den vestlige 
delen av området. Eventuelt kan ledevollen skissert i alternativ 4 brukes til å øke 
areal utenfor rød sone på tomt 26 og 33. På tomt 16 kan man vurdere lokale 
terrenginngrep for å redusere arealet av rød sone på tomta. På tomt 17 kan man 
planlegge terrenginngrep sammen med tilkomstvegen for å redusere arealet av rød 
sone på tomta. 

• Alternativ 2, med to ledevoller ovenfor tomt 31 og 32 og utvidet forsenkning til bekken
ned til eksisterende hyttefelt. Alternativet kan 

1. redusere arealet av rød sone på tomtene 18, 19, 20, 27, 28, 31 og 32, og 

2. gi bedre kontroll med overvann ned til øvre del av eksisterende hyttefelt. 

• For tomtene 24, 25, 34 og 35 vil tilstrekkelige sikringstiltak ha betydelige kostnader. 
Disse tomtene flyttes til området øst for det planlagte hytteområdet. Ved å flytte den 
sørvestlige svingen på tilkomstvegen mot øst, kan tomt 17 utvides mot sør. 

Kostnader for ledevoller og grøft i alternativ 2 og 4 avhenger av hvordan tiltakene kan utføres
sammen med terrenginngrep ved hyttebygging. På grunn av store usikkerheter, har vi ikke 
gitt estimat på kostnadene ved disse alternativene. 

Vi foreslår at man vurderer mulighetene som er skissert her, blant annet endringer i 
arealbruk. Når det er gjort, kan det utarbeides mer detaljerte skisser for sikringstiltak. Dette 
inkluderer endelig valg av sikringsløsninger, samt design og dimensjonering av disse. 
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1 INNLEDNING  

A/Stab ved Gaute Baarøy planlegger enkelthytter i Uthusslåtta III hytteområde i Vestlia, 
Geilo. Asplan Viak har tidligere utført en skredfarevurdering i området, og flere faresoner for 
skred ligger innenfor hytteområdet. Snøskred er dimensjonerende skredtype. Oppdragsgiver 
ønsker å avklare mulighetene for sikring mot snøskred slik at større deler av planområdet 
kan settes av til hytter.  
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Notat: Mulige sikringsløsninger for utvalgte faresoner i Vestlia, Geilo Side 2 
asplanviak.no  

 

Figur 1. Skisseplan for Uthusslåtta III hytteområde, oversendt fra A/Stab 2014-12-04. Terrenghelning og 
faresoner er også vist. Sikringstiltak for områdene A, B, C og D er beskrevet i teksten.  

 

2 KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED 

TEK10 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg. Ifølge oppdragsgiver 
planlegges det enkelthytter i området. Disse skal tilfredsstille kravene for sikkerhetsklasse 
S2, der nominell årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/1000. I utgangspunktet 
gjelder samme sikkerhetskrav til utearealet, men lovverket åpner for å redusere kravet her til 
sikkerhetsklasse S1, der årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/100.  

Faresonene er vist i Figur 1. Det er ikke faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100 
i området, men flere planlagte hytteplasseringer ligger i faresonene for skred med årlig 
sannsynlighet på 1/1000. For å tilfredsstille sikkerhetskravet for de berørte hyttene, må det 
iverksettes sikringstiltak.  
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3 MULIGE SIKRINGSLØSNINGER 

3.1 Generelt om sikring 

Sikring mot snøskred utføres typisk ved å iverksette tiltak som ivaretar en eller flere av 
følgende punkter: 

1. Redusere sannsynlighet for utløsning av snøskred. I det aktuelle området er det små 
utløsningsområder og terrenginngrep i forbindelse med bygging av veg og hytter kan 
utføres slik at  

o Utløsningsområdet deles opp i mindre deler ved for eksempel å la en veg 
skjære seg gjennom området.  

o Det etableres et flatt område i foten av utløsningsområdene. Utstrekningen av 
det flate partiet må være minst 5 m langs terrengets generelle fallretning. 
Dette vil gi en bedre støtte for snøflak i skrenten. 

2. Lede skredmasser rundt utsatte objekt. Dette gjøres ved å etablere ledevoller for å 
styre skredmassene. Dette er lite aktuelt her.  

3. Stoppe skredmasser før de treffer utsatte objekt. Dette gjøres ved å etablere 
fangvoller for å fange opp skredmassene. Dette er lite aktuelt her. 

Utløsningsområdene som kan føre til snøskred inn i planområdet er forholdsvis små og det 
planlegges terrenginngrep i forbindelse med etablering av hytter og veg. Vi anser 
terrenginngrep som den enkleste løsningen for sikring av planområdet nedenfor. Dette er 
beskrevet mer detaljert i de etterfølgende avsnitt.  

3.2 Område A 

Utløsningsområde A (Figur 1) består av en skråning som er bratt nok til at snøskred kan 
utløses under sjeldne forhold. Skråningen har vertikal høyde på 5-10 m og lengden langs 
skråningen er rundt 90 m. Det planlegges en veg nedenfor og delvis gjennom 
utløsningsområdet samt to hytter midt i utløsningsområdet (H1, H2).  

Utføres veg- og hyttebygging som planlagt vil terrenget i utløsningsområdet endres i så stor 
grad at faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 kan fjernes. Også faresonen 
for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 vil kunne reduseres betydelig, og trolig fjernes. 
De planlagte enkelthytter (H1-H5) vil etter terrenginngrep tilfredsstille kravet til sikkerhet mot 
skred.  

3.3 Område B 

Utløsningsområde B har mindre vertikal utstrekning enn område A, og er slakere. Nedenfor 
område B er det en faresone for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000. Det planlegges 
flere hytter nedenfor utløsningsområdet (blant annet H6) og en veg i overkant av 
utløsningsområdet.  

De planlagte enkelthytter nedenfor utløsningsområde B tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot 
skred uten tiltak. Dersom bygging av hytter og veg utføres som planlagt, vil faresonen for 
skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 kunne fjernes.  



 NOTAT 
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3.4 Område C 

Utløsningsområdet består i vest av en bratt rygg som har retning omtrent NV-SØ. Ryggen 
vest i utløsningsområdet ligger inne i planlagt nedfartsløype. Det planlegges en veg gjennom 
utløsningsområdet samt to hytter direkte nedenfor utløsningsområdene (H7, H8).  

Dersom vegen bygges som planlagt, vil den østlige delen av faresonen for skred med årlig 
sannsynlighet på 1/1000 kunne fjernes. Da vil hytte H7 tilfredsstille kravet til sikkerhet mot 
skred. Også faresonen for 1/5000 vil trolig kunne fjernes nedenfor vegen.  

For at hytte H8 skal tilfredsstille krav til sikkerhet mot skred, ser vi følgende løsninger: 

1) Ryggen merket med C i Figur 1 fjernes.  
2) Planlagt veg forlenges 15 m vestover.  
3) På oversiden av hytte H8, mellom utløsningsområde og hytte, etableres 

parkeringsareal.  

Løsning 1) vil fjerne utløsningsområdet, mens 2) og 3) vil sørge for redusert sannsynlighet 
for utglidninger av snø på grunn av økt støtte i foten av snøflaket. Utføres en av de skisserte 
løsningene, vil hytte H8 tilfredsstille kravet til sikkerhet mot skred. Dersom hytte H8 oppføres 
som planlagt, vil området nedenfor sikres mot skred. Dermed vil hytte H9 tilfredsstille kravet 
til sikkerhet mot skred. De skisserte løsningene vil også bety at faresone for skred med årlig 
sannsynlighet på 1/5000 kan reduseres, muligens fjernes helt.  

3.5 Område D 

3.5.1 Skred 

To tomter berøres av en faresone for snøskred. Planlagt plassering av hytter (H10, H11) er 
ikke i faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og hytteplasseringene 
tilfredsstiller derfor kravet til sikkerhet mot skred.  

3.5.2 Flom 

Øst for hytte H12 går bekken i en grøft med voll på nedsiden. Bekken svinges her mot 
nordøst. I den tidligere rapporten er bekken omtalt som "Bekk 1" og området ligger rundt 
profil 500-550. Som nevnt i tidligere rapport, er det tydelige spor etter erosjon i vollen på 
vestsiden av grøfta, og i flomsituasjoner er det trolig overløp av vann over vollen. Det er ikke 
faresoner for flom her, men i den tidligere rapporten ble det anbefalt tiltak for å øke 
sikkerheten mot flom. I forbindelse med terrenginngrep på tomtene er det med en liten ekstra 
kostnad mulig å utføre slike tiltak.  

Vollen som hindrer at vannet går inn mot hyttefeltet bør rehabiliteres og plastres med stabil 
stein (D50 = 0,44 meter) for å hindre erosjon. Vollen bør ha en høyde på minimum 1,6 meter 
fra bunn bekk. Dette tilsvarer energinivået ved 200års flom + 1meter. Bekkeløpet bør graves 
fri for sedimenter og plastres med stabil stein. Vollen bør tettes for å unngå at vann trenger 
gjennom vollen, samt at finere partikler blir vasket ut. Nødvendig tetting kan sikres ved å 
legge en foliebelagt fiberduk. 



 NOTAT 
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4 KONKLUSJON 

Planlagt bebyggelse i planområdet er hytter med en enkelt boenhet. Disse skal tilfredsstille 
kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2, der nominell årlig sannsynlighet ikke må 
overskride 1/1000. Lovverket åpner for å redusere kravet for uteareal for slike bygg til 1/100.  

I planområdet er det faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000. 
Faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 er for bebyggelse i sikkerhetsklasse 
S3, og disse faresonene er derfor ikke aktuelle for planlagt bebyggelse. Flere av de foreslåtte 
hytteplasseringene ligger i faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Det må 
derfor utføres sikringstiltak som gjør at sikkerhetskravet tilfredsstilles.  

De aktuelle utløsningsområdene for snøskred er av begrenset størrelse. Utbygging av hytter 
og veger i området i henhold til planen, vil føre til så store terrenginngrep at faresoner for 
skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 kan fjernes. De foreslåtte hytteplasseringene vil 
etter terrenginngrep tilfredsstille kravene til sikkerhet mot skred. Faresonen for skred med 
årlig sannsynlighet på 1/5000 vil trolig også kunne fjernes eller reduseres betydelig.  

For å øke sikkerheten mot flom øst i planområdet anbefaler vi å rehabilitere vollen langs 
vestsiden av bekken samt å plastre voll og bekkeløp med stein for erosjonssikring.  
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FORORD 
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SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en vurdering av faren for flom og skred i Vestlia, Geilo. Planlagte nybygg i 
henhold til områdeplan skal tilfredsstille kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklassene 
S2 og S3. Nominell årlig sannsynlighet for skred for disse klassene må ikke overskride hhv. 
1/1000 og 1/5000. For flom er den aktuelle sikkerhetsklassen F2, der 200 års flom er 
dimensjonerende. For nedfartsløyper, heisanlegg og turløyper stiller lovverket ikke konkrete 
krav til sikkerhet mot skred og flom.  

Deler av planområdet er berørt av faresoner for skred. Tørre snøskred er dimensjonerende 
skredtype, men også steinsprang er aktuelt i området. Faresonene berører enkelte 
nedfartsløyper og heiser, men ikke dagens bebyggelse. Planlagt bebyggelse bør holdes 
utenfor faresonene og det er derfor ikke foreslått tiltak. Langs dagens vestligste 
nedfartsløype er sørpeskred en aktuell problemstilling, men vi kan ikke vurdere den årlige 
sannsynligheten for slike hendelser. Det bør her iverksettes tiltak som skal ses i 
sammenheng med flomfare nedenfor nedfartsløypa.   

På bakgrunn av beregning av dimensjonerende vannmengder samt kartleggingen av 
vannveiene anbefales det å gjennomføre ulike tiltak for å øke flomsikkerheten innenfor 
planområdet. De anbefalte tiltakene gjelder bekkene i planområdet. Dimensjonerende flom 
fra Ustedalsfjorden/Veslefjorden vil ikke påvirke planområdet.  
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1 INNLEDNING 

Asplan Viak AS er engasjert av OPUS Bergen AS for å gjennomføre en vurdering av faren 
for skred og flom i Vestlia, Geilo (Figur 1). Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo 
sentrum. Vestlia Skisenter ligger sentralt i planområdet, og består av alpinanlegg, ski- og 
turløyper, hotell og fritidsbebyggelse i form av selveier- og utleiehytter. I tillegg inneholder 
planområdet skytebane, samt hytteområder beliggende nord - nordvest i planområdet. 

Planområdet ligger utenfor aktsomhetssonen for steinsprang, men deler av området er berørt 
av aktsomhetssonen for snøskred (Figur 1). Det ønskes derfor en detaljert vurdering av 
skredfaren i området. Det renner neon bekker gjennom området og det kan forventes flom i 
Ustedalsfjorden/Veslefjorden nedenfor av planområdet. Det ønskes derfor en detaljert 
vurdering av flomfaren i området. 

 

 

Figur 1 Planområdet angitt med rød strek. Kartet viser også aktsomhetssonen for snøskred.  
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1.1 Målsetning 

Målene med oppdraget har vært følgende:  

1) Beskrive dagens krav til sikkerhet mot skred og flom for de typer av arealbruk som 
planlegges i området. 

2) Inntegne de aktuelle faresoner for skred i planområdet, samt foreslå tiltak der det er 
nødvendig. 

3) Inntegne de aktuelle faresoner for flom i planområdet, samt foreslå tiltak der det er 
nødvendig. 

1.2 Forbehold 

Skredfarevurderingene er gjort ut ifra dagens vegetasjon. Dersom betydelige deler av 
skogen ovenfor den vurderte tomta fjernes, må det foretas en ny vurdering av forholdene. 

Faresonene er vurdert på bakgrunn av dagens terreng. Ved større terrenginngrep kan 
faresonene endres.  

1.3 Grunnlag 

Fra Hol kommune har vi mottatt punkthøyder og koter med 1 m ekvidistanse for planområdet 
samt tilgrensende områder.  

Vi har anvendt flyfoto over området, blant annet fra www.norgei3d.no, kart.finn.no og 
GeoCache tjenester levert av Geodata AS.  

Den 29. mai, 2013 gjennomførte Kalle Kronholm, Asplan Viak en befaring i området. Det var 
fortsatt noe snø igjen på bakken, hovedsakelig i nedfartsløypene. På grunn av store 
nedbørmengder foregående dager og snøsmelting var det en del vann i bekker og i terrenget 
generelt. Det var god sikt. Logg over befaringen vises i Figur 2.  
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Figur 2 Planområdet med befaringslogg og oversikt over de fire områdene A-D beskrevet i skredfarevurderingen. 
Bratte områder også inntegnet. 
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2 KRAV TIL SIKKERHET 

Krav til sikkerhet avhenger av planlagt arealbruk. Ifølge planprogrammet planlegges det 
følgende typer arealbruk og nybygg:  

- Alpinanlegg 
- Ski- og turløyper 
- Hotell 
- Fritidsbebyggelse i form av selveier- og utleiehytter 

2.1 Skred 

2.1.1 Nybygg 

Byggteknisk forskrift TEK10 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 
tilhørende uteareal. Kravene er definert som maksimale sannsynligheter for at skred kan nå 
objektet, og sier ikke noe om trykkpåvirkning. Lovverket inndeler bygg i tre sikkerhetsklasser 
(Tabell 1). 

 

Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1  liten  1/100  

S2  middels  1/1000  

S3  stor  1/5000  

 

I ”Veiledning om tekniske krav til byggverk” fra Direktoratet for byggkvalitet gis 
retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene 
for skred. Utdrag av veiledningen er vist nedenfor.  

Sikkerhetsklasse S2 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 
personer og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser. 

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig, 
fritidsbolig med inntil to boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i 
landbruket, samt mindre kaier og havneanlegg. 

For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse 2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal 
reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi 
eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være vesentlig 
lavere utenfor bygningene. 
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Sikkerhetsklasse S3 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette 
ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer 
og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 

Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er eneboliger i 
kjede/rekkehus med tre enheter eller mer, boligblokker, brakkerigger, næringsbygg, større 
driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og 
publikumsbygg. 

For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3 kan det vurderes å redusere kravet til 
sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 
(1/1000), dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 
må vurderes i denne sammenheng er eksponeringstiden for personer, antall personer som 
oppholder seg på utearealet, mv. 

2.1.2 Heiser, nedfartsløyper og turløyper 

For bygging av heisanlegg og nedfarter er ikke de formelle offentlige kravene like entydige 
som for plan- og bygningsloven, og det er følgelig mer rom for skjønn.  

Gjeldende krav for heiser er definert i ”Forskrift om bygging og drift av taubaner og 
kabelbaner”. Under et utdrag av forskriften.  

§ 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. 

Det er altså ikke definert konkrete krav til sikkerhet for heiser. I tilsvarende oppdrag har vi 
anbefalt å følge kravene i PBL for sikkerhetsklasse S2, beskrevet over. 

For nedfartsløyper og langrennsløyper finnes det ingen spesifikke krav til sikkerhet mot 
skred. Allikevel mener vi at “Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
(produktkontrolloven)”, administrert av produkt- og elektrisitetstilsynet må kunne gjøres 
gjeldende for tilrettelagte nedfartsløyper i skianlegg og langrennsløyper. Loven har blant 
annet til formål å forebygge at forbrukertjenester medfører helseskader. Under et utdrag: 

§ 3. Aktsomhetsplikt m.v. 

Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, eller utfører arbeid i slik 
virksomhet, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten 
medfører helseskade. Mottaker av forbrukertjeneste skal vise aktsomhet ved benyttelse av 
tjenesten. 

Både den som tilbyder og den som mottar tjenesten er altså forpliktet til å utvise aktsomhet, 
men på bakgrunn av lovverket kan vi ikke anbefale konkrete krav til sikkerhet for løyper. 
Konkrete krav til sikkerhet for disse bør fastsettes av kommunen.  
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2.1.3 Aktuelle sikkerhetsklasser  

Basert på gjennomgangen ovenfor, mener vi de aktuelle sikkerhetsklasser i planområdet er 
S2 og S3. Vi har derfor utarbeidet faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 
1/1000 (S2) og 1/5000 (S3).  

2.2 Flom 

2.2.1 Nybygg 

Byggteknisk forskrift TEK10 § 7-2 definerer krav til sikkerhet mot flom og stormflo for nybygg 
og tilhørende uteareal. Bestemmelsene i § 7-2 gjelder sikkerhet mot saktevoksende flommer 
som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. Flom i Ustedalsfjorden og Veslefjorden er 
en slik flom. Flom fra bratte elver eller bekker kan falle under bestemmelsen skred i § 7-3, 
beskrevet i avsnitt 2.1.1 ovenfor. Lovverket inndeler bygg i tre sikkerhetsklasser (Tabell 2). 

 

Tabell 2 Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område. 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1  liten  1/20  

F2  middels  1/200  

F3  stor  1/1000  

 

I ”Veiledning om tekniske krav til byggverk” fra Direktoratet for byggkvalitet gis 
retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene 
for skred. Retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike 
sikkerhetsklassene for flom er vist nedenfor ved et utdrag av veilederen.  

Sikkerhetsklasse F1 

Sikkerhetsklasse F1 gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette omfatter 
byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. 

Sikkerhetsklasse F2 

Sikkerhetsklasse F2 gjelder tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Dette 
omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold, f.eks. boliger, industri, kontor, 
fritidsboliger, driftsbygninger i landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1, skoler og 
barnehager. De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være stor, men 
kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill. 

I deler av flomutsatte områder kan det være større fare enn ellers. I flomutsatte områder der 
det under flom vil være stor dybde eller sterk strøm bør det være samme sikkerhetsnivå som 
sikkerhetsklasse F3. Dette gjelder områder der dybden er større enn 2 m og der produktet av 
dybde og vannhastighet (i m/s) er større enn 2 m 2 /s. 
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Sikkerhetsklasse F3 

Sikkerhetsklasse F3 gjelder tiltak der oversvømmelse har stor konsekvens. Dette omfatter 
byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor 
forurensning på omgivelsene, eksempelvis: 

- byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen, f.eks. sykehjem og lignende 

- byggverk som skal fungere i lokale beredskapssituasjoner, f.eks. sykehus, 
brannvesen, politistasjoner, sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor 
samfunnsmessig betydning. For byggverk som har regional eller nasjonal betydning i 
beredskapssituasjoner gjelder § 7-2 første ledd 

- avfallsdeponier der oversvømmelse kan gi forurensningsfare. For deponier som 
omfattes av storulykkeforskriften gjelder § 7-2 første ledd. 

Sikkerhetskravene i § 7-2 annet ledd kan oppnås enten ved å plassere byggverket utenfor 
flomutsatt område, ved å sikre det mot oversvømmelse eller ved å dimensjonere og 
konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås. Der det er praktisk 
mulig bør en velge det første alternativet, dvs. plassere byggverket utenfor området som 
oversvømmes ved flom med det aktuelle gjentaksintervallet. 

2.2.2 Heiser, nedfartsløyper og turløyper 

Vi er ikke kjent med krav til sikkerhet mot flom for disse typer av arealbruk.  

2.2.3 Aktuelle sikkerhetsklasser  

Basert på gjennomgangen ovenfor, mener vi de aktuelle sikkerhetsklasser i planområdet er 
F2. Dimensjonerende tilfelle er derfor flom med nominell årlig sannsynlighet på 1/200.  
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3 OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet ligger omtrent 1,5 km sør for Geilo sentrum, sør for Ustedalsfjorden og 
Veslefjorden (Figur 1).  

3.1 Topografi, vegetasjon og geologi 

Nedre delen av planområdet ligger rundt kote 770 og det strekker seg opp til kote 1090 helt i 
sør. Terrenget i den nedre delen av planområdet omtrent nedenfor kote 850 er forholdsvis 
slakt. I den øvre delen av planområdet, spesielt mot sørvest, er deler av terrenget brattere 
enn 30 grader og stedvis opp mot 50 grader (Figur 2).  

Ifølge Nasjonal berggrunnsdatabase består berggrunnen av metaryolitt og metadacitt med 
innslag av metatufitt og amfibolitt. På ryggen som løper omtrent nord-sør vest for 
planområdet er det bart forvitret fjell med større blokker, mens løsmassene i planområdet er 
morene (Nasjonal løsmassedatabase). Tykkelsen av moreneavsetningene avtar med 
høyden.  

Delene av planområdet som ikke er bebygd eller anvendes til nedfartsløyper er dekket med 
skog, hovedsakelig bjørk, opp til rundt kote 1000.  

Fra det tilgjengelige kotegrunnlaget har vi konstruert terrengmodeller ved hjelp av 
programvaren ArcGIS. Til beregning av overflateavrenning har vi konstruert en hydrologisk 
korrigert terrengmodell med celle størrelse på 1 m x 1 m. Denne modellen er brukt til 
vurdering av bevegelse av flom og vannrelaterte skredtyper (flomskred og sørpeskred). En 
triangulert terrengmodell er brukt til beregning av helningsvinkler (Figur 2) og vurdering av 
potensielle utløsningsområder for skred. 

3.2 Inngrep i terrenget 

En del av planområdet, hovedsakelig de nedre deler, er dekket med bebyggelse og veier. En 
heis og nedfartsløyper går midt gjennom planområdet. Hovedbekken fra terrenget ovenfor 
planområdet er berørt av inngrepene i forbindelse med nedfartsløyper og bebyggelse.  
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4 SKREDVURDERINGER 

Vi har inndelt planområdet i fire områder, A-D (Figur 2). 

4.1 Oversiktskart og tidligere detaljerte vurderinger 

Det finnes aktsomhetskart for snøskred og aktsomhetskart for steinsprang for området (Figur 
1, Figur 3). Nærmeste detaljvurderinger av skredfare er i henhold til våre opplysninger ved 
Tufte, omtrent 2,5 km nordvest for planområdet. Her er det etablert en ledevoll/fangdam for å 
sikre jernbanen mot snøskred.  

 

 

Figur 3 Oversikt over planområdet og terrenget rundt. Vest i planområdet er det et aktsomhetsområde for 
snøskred, her indikert med blå ring. Fra www.norgei3d.no. 

 

4.2 Historiske opplysninger om skred 

Vi er ikke kjent med tidligere skredhendelser i planområdet. Vi har vært i kontakt med 
kommunen, men de har ikke slike opplysninger. I Øvre Hallingdal er det i Nasjonal 
skreddatabase registrert snøskred, steinsprang og løsmasseskred.  

Aktsomhetsområde 
for snøskred 
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4.3 Klima 

Det er gjennomført en klimaanalyse basert på data hentet fra eklima.met.no. Formålet er å 
anslå hvor mye snø det kan forventes på bakken, samt nedbørmengde og vindretning i 
ekstreme nedbørsituasjoner som kan føre til utløsning av skred.  

Klimastasjonen 25640 Geilo representerer planområdets klima og er brukt til analysene. 
Stasjonen har målinger fra 1895. Årsnedbør for stasjonen er 747 mm. Månedsverdier for 
normal nedbør for stasjonen er vist i Figur 4. Mesteparten av årsnedbøren kommer sommer 
og høst. Det er store lokale forskjeller i nedbørmengder.  

 

Figur 4 Månedsverdier for nedbør, for normalperioden 1961-1990. Data fra eklima.met.no.  

 

Selv om oversikten på Figur 4 viser moderate nedbørmengder, så er det ved stasjonen 
registrert relativt store nedbørmengder på et døgn, maksimalt 58,8 mm (Tabell 3). De største 
mengder døgnnedbør er hovedsakelig registrert sommer og høst, altså som regn. Så store 
nedbørmengder, gjerne kombinert med snøsmelting eller stort vanninnhold i 
løsmassedekket, kan føre til utløsning av flomskred og grunne jordskred. I perioder med 
intens nedbør kan det også observeres økt steinsprangaktivitet der terrenget ligger til rette 
for det.  

Ved stasjonen er det maksimalt registrert 300 cm snø på bakken (Tabell 4). Det kan altså 
ventes betydelige snømengder på bakken i vintersesongen. Dette, kombinert med store 
nedbørmengder som snø (Tabell 3), kan føre til utløsning av snøskred, der terrenget ligger til 
rette for det.  

Store nedbørmengder kan i dette området komme med vind fra vest over sør til øst. 
Fjellsidene i planområdet er eksponert mot nordvest, nord og nordøst. Det betyr at betydelige 
snømengder kan forventes transportert med vinden ut i fjellsidene øverst i planområdet i 
enkelte nedbørsituasjoner.  
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Tabell 3 De fem største registrerte mengder døgnnedbør per måned ved stasjon 25640 Geilo. Data fra eklima.met.no. Verdier i mm.  

Mnd jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 

1 44 46,7 36,9 35 42,5 40,6 50 58,8 37,2 56,6 43 49,5 

Dato 03.01.1992 04.02.1993 23.03.1903 17.04.1910 28.05.1987 10.06.2011 02.07.1939 31.08.1938 04.09.1968 13.10.1916 15.11.2005 04.12.1986 

2 42 43,3 32,8 30,7 38,1 40,2 46,6 47,3 35 37,3 38,6 45,5 

Dato 21.01.1957 09.02.1928 16.03.1990 30.04.1952 06.05.2004 29.06.1927 24.07.1898 14.08.1994 10.09.1903 01.10.1897 27.11.2011 28.12.1957 

3 37,5 31,5 24,5 30 34,3 38 46 45,8 31,2 36,1 37,8 41 

Dato 07.01.2005 04.02.1920 12.03.1990 10.04.1919 16.05.1899 21.06.1933 18.07.1939 09.08.1912 16.09.1983 15.10.1916 02.11.1925 15.12.2006 

4 32,3 29,9 22,8 27 32,7 34,3 44 44,8 31 33,6 34,6 39,7 

Dato 01.01.1984 17.02.1950 06.03.1938 05.04.2001 04.05.1945 23.06.1970 10.07.1937 31.08.1934 10.09.1994 17.10.1937 30.11.2001 15.12.1992 

5 26,7 27,8 22 26,4 27 33,9 43,1 40,9 30,2 33,5 28,7 35,9 

Dato 06.01.1975 07.02.1989 01.03.1936 19.04.1934 27.05.1958 18.06.1996 07.07.2008 07.08.1895 27.09.1952 29.10.1923 27.11.1940 27.12.2011 

 

 

 

 

Tabell 4 De fem største registrerte snødybder registrert per måned ved stasjon 25640 Geilo. Data fra eklima.met.no. Verdier i cm.  

Mnd jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 

1 198 261 300 209 146 70 0 0 42 65 86 135 

Dato 31.01.1936 29.02.1936 06.03.1936 06.04.1937 01.05.1927 01.06.1927 01.07.1895 01.08.1895 30.09.1915 22.10.1903 24.11.1970 20.12.1912 

2 192 260 300 208 146 66 0 0 36 61 85 125 

Dato 30.01.1936 28.02.1936 07.03.1936 07.04.1937 02.05.1927 02.06.1927 02.07.1895 02.08.1895 29.09.1915 23.10.1903 19.11.1970 17.12.1912 

3 188 257 295 207 144 60 0 0 28 58 84 120 

Dato 29.01.1936 27.02.1936 08.03.1936 01.04.1937 03.05.1927 03.06.1927 03.07.1895 03.08.1895 28.09.1915 21.10.1976 17.11.1970 16.12.1912 

4 185 244 294 206 144 58 0 0 20 58 83 120 

Dato 25.01.1916 23.02.1936 05.03.1936 04.04.1937 04.05.1927 04.06.1927 04.07.1895 04.08.1895 27.09.1915 22.10.1976 21.11.1926 21.12.1912 

5 183 244 293 206 141 57 0 0 16 57 83 120 

Dato 28.01.1936 24.02.1936 02.03.1936 05.04.1937 05.05.1927 05.06.1927 05.07.1895 05.08.1895 26.09.1936 24.10.1903 22.11.1926 18.12.1912 
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4.4 Aktuelle skredtyper 

Potensielle skredtyper i området er snøskred (tørre snøskred og sørpeskred), steinsprang 
(fra diffuse utløsningsområder og fra lokale ustabiliteter) og løsmasseskred (grunne 
jordskred og flomskred).  

4.5 Område A 

Kart over området er vist i Figur 6 og Figur 5 viser området. En rygg løper omtrent nord-sør 
og avgrenser planområdet mot vest. Øst for ryggen er det en forsenkning i terrenget. Det er 
skog i hele området, men enkelte lysninger.  

 

 

Figur 5 Område A sett fra hyttefeltet nedenfor. 
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Figur 6 Kart over område A med visning av bratte områder og GPS posisjoner nevnt i teksten.  

 

4.5.1 Observasjoner i terreng 

På befaringen og på tilgjengelige ortofoto ses det ikke spor i skogen etter snøskred nedenfor 
potensielle utløsningsområder. Nedenfor enkelte brattkanter finnes mindre områder med ur. 
Det er tegn på tidligere steinsprangaktivitet. Et enkelt sted ble det på befaringen observert 
skader på skogen etter steinsprang (WPT 362 på Figur 6).  

4.5.2 Snøskred 

I område A er sørpeskred lite sannsynlig. Tørre snøskred vil være dimensjonerende for 
faresonene for snøskred.  

OPUS Bergen AS Asplan Viak AS 

 



Geilo, Vestlia - Faresoner for flom og skred 21 

 

Utløsningsområder 

Store deler av terrenget i område A er brattere enn 30 grader og utgjør dermed potensielle 
utløsningsområder for snøskred. Midt i området er terrenget skålformet, og det vil kunne 
samles opp en del snø i skålen. Den generelle utløsningsfrekvens for snøskred vil begrenses 
av skogen, men i lysninger i skogen vil utløsningsfrekvensen være høyere enn i terreng der 
skogen er tettere. De største lysninger i skogen er i ura mellom kote 840 og kote 900 (Figur 
7). Her er ruheten i terrenget stor på grunn av den grove ura, og dette vil nedsette 
utløsningsfrekvensen. Lysninger i skogen der bakken har liten ruhet var av begrenset 
størrelse, typisk med en lengde på 10-20 m langs bakken og en bredde på 5-15 m. Under 
svært spesielle forhold vil det kunne utløses større snøskred til tross for skogen.  

 

 

Figur 7 Ur mellom kote 840 og 900, ved WPT 361.  

 

Rekkevidde 

Rekkevidden på mindre skred vil begrenses av skogen. Skred som utløses i mindre glenner i 
skogen vil derfor ha begrenset rekkevidde. Større skred med lavere hyppighet vil ha større 
rekkevidde. Snøskred anses for å være dimensjonerende for faresonen nedenfor område A.  

Rekkevidde på snøskred er blant annet basert på modellkjøringer med RAMMS. Det er 
gjennomført beregninger med ulike paremetersett, men de som er tillagt størst verdi for 
vurdering av faresonene er vist i Tabell 5. Det er også gjennomført beregninger med alfa-
beta modellen.  
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Tabell 5 Anvendt parametersett til beregninger av rekkevidde for snøskred med RAMMS. 

 Årlig sannsynlighet 

 1/1000 1/5000 

Bruddhøyde Opp til 1 m, avhengig av 
helningsretning 

Opp til 1,5 m, avhengig av 
helningsretning 

Friksjon (my, xi) Standard for «Small, 300» Standard for «Large, 300» 

Høydenivå 500 m, 100 m 500 m, 100 m 

Økt friksjon i 
skog 

Ja, med standard verdi Ja, med standard verdi 

Samtidig 
utløsning 

Nei Ja 

 

For å opprettholde dagens sikkerhetsnivå er det nødvendig å opprettholde vegetasjonen i 
fjellsiden. Uten vegetasjon i fjellsiden vil sannsynligheten for snøskred i området være 
vesentlig større enn med dagens vegetasjon.  

4.5.3 Steinsprang 

Utfallsområder 

Under befaringen og på flyfoto er det observert enkelte lokale ustabile fjellpartier. Disse 
utgjør potensielle utfallsområder for blokker (Figur 8). Potensielle blokker har en typisk 
størrelse på 0,2-0,5 m3. De observerte ustabile fjellpartiene har alle en forholdsvis lav 
utfallsfrekvens og det ble ikke observerte ferske utfallsblokker.  

Under befaringen ble det også observert en del enkeltblokker på toppen av løsmassedekket 
(Figur 9). Slike blokker utgjør mer diffuse utfallsområder for blokker. Størrelsen på disse var 
typisk 0,2-1 m3. Det er ikke mulig å kartlegge alle løse blokker i felt.  

Utfallsområder for steinblokker er sammenfallende med potensielle utløsningsområder for 
snøskred.  
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Figur 8 Ustabilt fjellparti ved WPT 369. 
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Figur 9 Løse blokker ovenfor WPT 369. 

 

Rekkevidde 

Rekkevidden av steinblokker i bevegelse vil begrenses av skogen. For de aktuelle faresoner 
vil rekkevidden av steinsprang være betydelig mindre enn rekkevidden av snøskred. 
Snøskred er dermed dimensjonerende for faresonene og vi har ikke utført beregninger for 
rekkevidden av steinsprang.  

For å opprettholde dagens sikkerhetsnivå for steinsprang er det nødvendig å opprettholde 
vegetasjonen i området. Uten vegetasjon i fjellsiden vil rekkevidden av eventuelle 
steinsprang være vesentlig lenger enn med dagens vegetasjon. 

4.5.4 Løsmasseskred 

Løsmassedekket i område A består av ur og grovblokket morene med mindre innslag av fjell 
i dagen. Det er en mindre bekk gjennom området (Figur 10), men ellers foregår avrenningen 
gjennom det grove løsmassedekket. Under befaringen ble det ikke observert terrenginngrep 
ovenfor hyttefeltet.  

Utløsningssannsynlighet for løsmasseskred vurderes som liten. Eventuelle skred vil følge 
eksisterende bekkeløpet ned mot hyttefeltet.  
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Figur 10 Bekk gjennom område A. Bilde tatt mot nord. Den øverste hytte i feltet ses gjennom skogen.  

 

4.6 Område B 

Kart over området er vist i Figur 11. Nedre deler av terrenget er dekket av skog, men 
skogens tetthet avtar i de øvre deler av området. En morenerygg løper omtrent øst-vest fra 
kote 920 til kote 890. Denne styrer overflateavrenning i nedre del av området.  
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Figur 11 Kart over område B. 

 

4.6.1 Observasjoner i terreng 

På befaringen og på tilgjengelige ortofoto ses det ikke spor i skogen etter snøskred nedenfor 
potensielle utløsningsområder. Nedenfor enkelte brattkanter finnes mindre områder med ur, 
som er tegn på tidligere steinsprangaktivitet. På befaringen ble det ikke observert ferske 
utfall av blokker og ingen skader på skogen etter steinsprang.  

4.6.2 Snøskred 

I område B er sørpeskred lite sannsynlig. Tørre snøskred vil være dimensjonerende for 
faresonene for snøskred, og for faresonene generelt.  
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Utløsningsområder 

Deler av terrenget i område B er brattere enn 30 grader og utgjør dermed potensielle 
utløsningsområder for snøskred. De fleste potensielle utløsningsområder består av jevne 
eller konvekse fjellsider, som samler begrenset med snø. Bare enkelte av 
utløsningsområdene er konkave. Disse vil generelt samle mer snø enn de konvekse.  

I den nedre delen av området, omtrent nedenfor kote 960, vil utløsningsfrekvens for 
snøskred vil begrenses av skogen i utløsningsområdene. I lysninger i skogen vil 
utløsningsfrekvensen være høyere enn i terreng med tettere skog. Det har ikke vært mulig å 
kartlegge alle lysninger i skogen, og dette vil endre seg over tid. Nedenfor kote 960 har 
lysningene typisk en lengde på 10-20 m langs bakken og en bredde på 5-15 m. Eventuelle 
skred er dermed av begrenset størrelse.  

Utløsningsområdene i den øvre delen av området, omtrent ovenfor kote 960, har mindre tett 
skog og det vil legge seg større mengder vindtransportert snø enn i de lavere 
utløsningsområdene. Allikevel vil størrelse og hyppighet av skred fra disse områdene 
begrenses av ruheten i terrenget der det er ur eller grov blokkmorene.  

Under svært spesielle forhold vil det i glissen skog kunne utløses større snøskred.  

Rekkevidde 

Rekkevidden på mindre skred vil i stor grad begrenses av skogen. Skred som utløses i 
mindre glenner i skogen vil derfor ha begrenset rekkevidde. Større skred fra de øvre 
utløsningsområdene vil også bremses av eventuell skog, men vil ha større rekkevidde.  

Rekkevidde på snøskred er blant annet basert på modellkjøringer med RAMMS. Det er 
gjennomført beregninger med ulike paremetersett, men de som er tillagt størst verdi for 
vurdering av faresonene er vist i Tabell 6. De anvendte friksjonsverdier er valgt ut fra erfaring 
med at modellen gir for lang rekkevidde for små skred ved bruk av standard parametersett. 
Det er ikke gjennomført beregninger med alfa-beta modellen fordi denne ikke er egnet til 
terrenget i området.  

 

Tabell 6 Anvendt parametersett til beregninger av rekkevidde for snøskred med RAMMS i område B. 

 Årlig sannsynlighet 

 1/1000 1/5000 

Bruddhøyde Opp til 0,7 m, avhengig av 
helningsretning og terreng 

Opp til 1 m, avhengig av 
helningsretning og terreng 

Friksjon (my, xi) Standard for «Tiny, 10» Standard for «Tiny, 10» 

Høydenivå 500 m, 100 m 500 m, 100 m 

Økt friksjon i 
skog 

Ja, med standard verdi Ja, med standard verdi 

Samtidig 
utløsning? 

Nei Ja (ikke stor effekt) 

 

For å opprettholde dagens sikkerhetsnivå er det nødvendig å opprettholde vegetasjonen i 
fjellsiden.  
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4.6.3 Steinsprang 

Utfallsområder 

Under befaringen og på flyfoto er det observert enkelte lokale ustabile fjellpartier. Disse 
utgjør potensielle utfallsområder for blokker. Potensielle blokker har en typisk størrelse på 
0,2-0,5 m3. De observerte ustabile fjellpartiene har alle en forholdsvis lav utfallsfrekvens og 
det ble ikke observerte ferske utfallsblokker.  

Under befaringen ble det også observert en del enkeltblokker på toppen av løsmassedekket. 
Slike blokker utgjør mer diffuse utfallsområder. Størrelsen på disse var typisk 0,2-1 m3. Det 
har ikke vært mulig å kartlegge alle løse blokker i felt.  

Utfallsområder for steinblokker er sammenfallende med potensielle utløsningsområder for 
snøskred.  

Rekkevidde 

Rekkevidden av steinblokker i bevegelse vil begrenses av skogen. For de aktuelle faresoner 
vil rekkevidden av steinsprang være betydelig mindre enn rekkevidden av snøskred. Vi har 
derfor ikke utført beregninger for rekkevidden av steinsprang. 

4.6.4 Løsmasseskred 

Under befaringen ble det observert enkelte mindre bekker gjennom området, men ellers 
dreneres vannet gjennom løsmassene. Sannsynligheten for løsmasseskred i området 
vurderes som svært liten, og denne skredtypen vil ikke ha betydning for de samlede 
faresoner for skred.  

4.7 Område C 

Område C dekker de øvre delene av heisanlegget (Figur 12, Figur 13).  
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Figur 12 Kart over område C. Dagens nedfartsløyper framgår tydelig av bakgrunnsfoto.  

 

 

Figur 13 Område C sett mot sør fra bunnen av heisen. 
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4.7.1 Observasjoner i terreng 

Terrenget og vegetasjon i området er i stor grad påvirket av heiser og nedfartsløyper. Det er 
derfor vanskelig å se spor etter tidligere skredhendelser.  

4.7.2 Snøskred 

I område C kan sørpeskred ikke utelukkes, og disse er omtalt i avsnitt 4.7.3 nedenfor. I det 
følgende omtales tørre snøskred, som de fleste steder i område C vil være dimensjonerende 
for faresonene for skred. Skikjøring vil endre frekvensen av mindre skred, men hyppigheten 
av større snøskred med årlig frekvens på 1/1000 og 1/5000 vil ikke endres.  

Utløsningsområder 

Deler av terrenget i området er brattere enn 30 grader og utgjør dermed potensielle 
utløsningsområder for snøskred. De fleste potensielle utløsningsområder består av jevne 
eller konvekse fjellsider, som samler begrenset med snø. Bare enkelte av 
utløsningsområdene er konkave. Disse vil generelt samle mer snø enn de konvekse.  

Frekvensen av utløsning begrenses av eventuell skog i utløsningsområdene. I lysninger i 
skogen og i de potensielle utløsningsområder i nedfartsløypene vil utløsningsfrekvensen 
være høyere enn i terreng med tettere skog. Det har ikke vært mulig å kartlegge alle 
lysninger i skogen, og dette vil endre seg over tid.  

Utløsningsområdene i den øvre delen av området, omtrent ovenfor kote 960, har mindre tett 
skog og det vil legge seg større mengder vindtransportert snø enn i de lavere 
utløsningsområdene. Allikevel vil størrelse og hyppighet av skred fra disse områdene 
begrenses av ruheten i terrenget der det er ur eller grov blokkmorene.  

Rekkevidde 

Vurdert rekkevidde på snøskred er blant annet basert på modellkjøringer med RAMMS. Det 
er gjennomført beregninger med ulike paremetersett, men de som er tillagt størst verdi for 
vurdering av faresonene er de samme som i område B, vist i Tabell 6. De anvendte 
friksjonsverdier er valgt ut fra erfaring med at modellen gir for lang rekkevidde for små skred 
ved bruk av standard parametersett. Det er ikke gjennomført beregninger med alfa-beta 
modellen fordi denne ikke er egnet til terrenget i området.  

For å opprettholde dagens sikkerhetsnivå er det nødvendig å opprettholde vegetasjonen i 
fjellsiden.  

4.7.3 Sørpeskred 

Bekken i grøften langs nedfartsløypen kan ved stor vannføring og eventuell oppdemming 
renne over i snøen i nedfartsløypen. Dette kan føre til vannmetning av snøen og eventuelt 
etterfølgende brudd. Resultatet kan bli en rask massebevegelse av vannmettet snø 
(sørpeskred) omtrent langs nedfartsløypa. Vi er kjent med tilsvarende og gjentakende 
problem i andre heisanlegg.  

Den årlige sannsynligheten for sørpeskred er vanskelig å estimere, og vi har derfor ikke 
tegnet faresoner for sørpeskred. Årlig sannsynlighet av utløsning av sørpeskred avhenger av 
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vannføringen i grøfta vest for nedfartsløypa. Et eventuelt sørpeskred vil bare kunne utløses 
dersom vannet fra bekken renner ut i en snødekt nedfartsløype, og da bare ved spesielle 
forhold i det eksisterende snødekket. Utløsning av sørpeskred kan forhindres ved å ha 
tilstrekkelig stor sikkerhet for at vannet ikke renner inn i nedfartsløypa.  

4.7.4 Steinsprang 

Det er liten fare for steinsprang i området, og denne faren er betydelig mindre enn faren for 
snøskred og sørpeskred. Faresonene for steinsprang er derfor inkludert i de samlede 
faresoner i området.  

4.7.5 Løsmasseskred 

Grunne jordskred forventes ikke i området. I situasjoner med stor vannføring kan det 
forekomme stor massetransport langs bekken i grøfta vest for den vestligste nedfartsløypa. 
Dette er beskrevet under flomvurderingene i avsnitt 5.2.1 nedenfor.  

4.8 Område D 

Området D består av mindre brattkanter adskilt av slakere terreng (Figur 14). Det er 
forholdsvis tett skog i nedre del av området, men lite skog i den øvre delen av området.  
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Figur 14 Område D. 

 

4.8.1 Observasjoner i terreng 

Bare den nedre delen av området ble befart. På tilgjengelige ortofoto ses det ikke spor i 
skogen etter snøskred nedenfor potensielle utløsningsområder, og det ble ikke observert 
slike spor under befaringen. Nedenfor enkelte brattkanter finnes mindre områder med ur, 
som er tegn på tidligere steinsprangaktivitet. På befaringen ble det ikke observert ferske 
utfall av blokker og ingen skader på skogen etter steinsprang.  

4.8.2 Snøskred 

Det er ingen potensielle utløsningsområder for sørpeskred i eller ovenfor område D. Vi 
vurderer derfor sørpeskred i området som lite sannsynlig. Tørre snøskred vil være 
dimensjonerende for faresonene for skred.  
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Utløsningsområder 

Deler av terrenget i område D er brattere enn 30 grader og utgjør dermed potensielle 
utløsningsområder for snøskred. Utløsningsområdene er av begrenset vertikal utstrekning 
med opp til 6 m høydeforskjell, men typisk noen få meter. I utløsningsområdene med skog vil 
utløsning av snøskred forekomme meget sjeldent. Med dagens vegetasjon er det derfor bare 
få faresoner for 1/1000 (sikkerhetsklasse S2) i området.  

Rekkevidde 

Rekkevidde 

Vurdert rekkevidde på snøskred er blant annet basert på modellkjøringer med RAMMS. Det 
er gjennomført beregninger med ulike paremetersett, men de som er tillagt størst verdi for 
vurdering av faresonene er de samme som i område B, vist i Tabell 6. De anvendte 
friksjonsverdier er valgt ut fra erfaring med at modellen gir for lang rekkevidde for små skred 
ved bruk av standard parametersett. Det er ikke gjennomført beregninger med alfa-beta 
modellen fordi denne ikke er egnet til terrenget i området.  

For å opprettholde dagens sikkerhetsnivå er det nødvendig å opprettholde vegetasjonen i 
fjellsiden.  

4.8.3 Steinsprang 

Det er liten fare for steinsprang i området, og denne faren er betydelig mindre enn faren for 
snøskred. Faresonene for steinsprang er derfor inkludert i de samlede faresoner i området.  

4.8.4 Løsmasseskred 

Under befaringen ble det ikke observert bekker nedenfor området, og vi antar at vannet 
dreneres gjennom løsmassene. Sannsynligheten for løsmasseskred i området vurderes som 
svært liten, og denne skredtypen vil ikke ha betydning for de samlede faresoner for skred.  

 

4.9 Faresoner for skred 

Faresoner for skred er vist i Vedlegg 1.  

4.10 Forslag til tiltak 

Det ligger ikke eksisterende bebyggelse innenfor faresonene for skred. Planlagt bebyggelse 
bør plasseres utenfor faresonene. Nybygg som ligger mer utsatt for skred enn 
sikkerhetskravene må sikres.  

Faresonene dekker deler av nedfartsløypene og heistraseene. Dagens lovverk har ikke 
konkrete krav til sikkerhet for disse typer arealbruk. Det er derfor ikke foreslått tiltak for de 
berørte områder.  
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4.11 Konklusjon skredvurdering 

Planlagt arealbruk tilsier at de aktuelle sikkerhetskrav mot skred innenfor planområdet er 
1/1000 (sikkerhetsklasse S2) og 1/5000 (sikkerhetsklasse S3). Det er derfor tegnet faresoner 
for disse nominell årlige sannsynlighetene.  

Følgende skredtyper er aktuelle i planområdet: snøskred, sørpeskred, og steinsprang. 
Snøskred er dimensjonerende for langt de fleste faresoner, men løse blokker har enkelte 
steder også innflytelse på faresonene.  

Dersom vegetasjonen i planområdet og ovenfor dette endres i betydelig grad, for eksempel 
ved flatehogst, vil graden av sikkerhet reduseres. Det må da foretas en ny vurdering. Vi 
anbefaler derfor at det i planene stilles krav om skjøtsel og vern av skogen i fjellsiden i og 
ovenfor planområdet. Ved mindre uttak av skog vil sikkerhetskravene fortsatt tilfredsstilles.  
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5 FLOMVURDERINGER 

Det er gjort en flomvurdering av planområdet. Dimensjonerende vannmengder i bekkeløpene 
som berører planområdet er beregnet. Vannveiene og nedslagsfeltene er vurdert ut fra en 
gjennomført befaring og studie av kartgrunnlag. I tillegg er faren for oppstuving fra 
Ustedalsfjorden i flomsituasjoner vurdert. Det er gitt anbefalinger til utbedringer innenfor 
planområdet for å øke flomsikkerheten i området.  

5.1 Nedslagsfelt 

Planområdet med aktuelle bekkeløp er vist på plantegning HB1.  Det er i hovedsak 4 
bekkeløp som går gjennom området. I den østre delen av feltet (Bekk 1, 2 og 3) drenerer 
størstedelen av vannet ut i definerte løp. Dette kan gi forholdsvis høye flomtopper. Vest i 
planområdet er terrenget mer konvekst, det vil si at vannet fordeler seg mer i terrenget uten 
at det samles i et hovedløp. Det er her også et tydelig bekkeløp med et mindre nedslagsfelt. 
Feltparameterne til nedslagsfeltene er gitt i Tabell 7. Alle nedslagsfeltene strekker seg ut av 
planområdet. Nedslagsfelt til Bekk 1 er gitt i vedlegg, mens de deler av nedslagsfeltene til 
Bekk 2, 3 og 4 som ligger innenfor og grenser til planområdet er vist på tegning HB1.  

 

Tabell 7 Feltparametere til nedslagsfeltene til hver bekk. 

 Bekk 1: Bekk 2: Bekk 3: Bekk 4: 
Areal: 180 ha 152 ha 66 ha 19 ha 
Feltlengde:  3800 m 2520  m 1835 m 955 m 
Høydeforskjell:  322 m  319 m  243 m  275 m  
Sjø:  10,6 % 0 % 0 % 0 % 
Effektiv sjø:  4,6 % 0 % 0 % 0 % 
Arealfordeling: Bjørkeskog ~ 100% Bjørkeskog ~ 100% Bjørkeskog ~ 100% 

Innslag av 
hytteområder. 

Bjørkeskog ~ 100% 
Innslag av 
hytteområder. 

 

5.2 Beregning av flomvannføringer  

Dimensjonerende vannføringer for bekkene som går gjennom planområdet er beregnet. Det 
innebefatter beregning av 20 årsflom (Q20) og 200 årsflom (Q200). I henhold til TEK10 
(Byggteknisk forskrift) anbefales det at Q200 benyttes som det dimensjonerende tilfelle (avsnitt 
2.2.3). 

5.2.1 Bekk 1 

Da det ikke foreligger noen vannføringsmålinger fra Bekk 1 er det valgt å benytte data fra 
referansefelt for å beregne flomvannføring. Vannføringsmålingene fra referansefelt blir 
skalert opp til det aktuelle nedslagsfeltet med hensyn på estimert middelvannføring (fra 
lavvannskart) og feltareal. 

Det er ønskelig å benytte referansefelt med forholdsvis like feltparametere og klimaregion 
som feltet som skal beregnes. For flomberegning av Bekk 1 er vannføringsdata fra 
Langtjernbekken (12.188) og Grosettjern (16.66) benyttet.  
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Hovedparameterne til Bekk 1 og referansefeltene er gitt i Tabell 8. 

 

Tabell 8 Feltparameterne til Bekk 1 og referansefelt. 

 Bekk 1 (Vestlia) Langtjernbekken Grosettjern 
Klimaregion Øst Øst Sør 
Areal (km2) 1,8 4,8 6,5 
Middelvannføring (l/s/km2) 20,7 19,4 29,2 
Feltlengde (km) 3,8 3,4 2,4 
Effektiv sjøareal (%) 4,6 4,9 3,0 
Høydeforskjell (m) 322 236 181 
Myr (%) 10,5 5,8 20,4 
Sjø (%) 10,6 6,8 7,1 
Skog (%) 68,3 87.5 67,0 
Dyrket mark (%) 10,0 0 0 
Urbant (%) 0 0 0 

 

Den største forskjellen mellom Bekk 1 og referansefeltene ligger i feltareal. Begge 
referansefeltene har utløpet gjennom en sjø som vil gi en demping av flomtoppene. Effektivt 
sjøareal er derimot forholdsvis likt i referansefeltene og Vestlia, som i teorien skal gi omtrent 
den samme dempningseffekten. I tillegg drenerer størsteparten av feltet til Bekk 1 ut til sjø, 
og kun en mindre del av det totale feltet ligger i lia mellom nederste sjø og utløpet. 

For Bekk 1 og Grosettjern synes vegetasjonen i terrenget å være forholdsvis lik ved at 
feltene stort sett består av en blanding mellom myr og bjørkeskog. Det er antatt at 
nedslagsfeltet til Langtjernbekken består av blandingsskog basert på bilder fra nærliggende 
områder. 

Grosettjern ligger omtrent på den samme høyden som Bekk 1 (H50, Grosettjern = 1003 moh mot 
H50, Bekk1 =1000 moh), mens Langtjernbekken ligger noe lavere (H50, Langtjernbekken = 585 moh).  

Bekk 1 har totalt en større høydeforskjell som kan føre til at konsentrasjonstida her er noe 
kortere enn for referensefeltene. Samtidig er nedslagsfeltet langstrakt med en dårlig 
konsentrasjon av vannløp sammenlignet med referansefeltene, noe som trekker 
konsentrasjonstida i motsatt retning. Denne usikkerheten må tas i betraktning ved valg av 
fordelingsfunksjon ved flomfrekvensanalysen. Kart med feltparametere for Bekk 1 og 
referansefeltene er gitt i vedlegg.  

Skaleringsfaktor 

En skaleringsfaktor som representerer forholdet mellom referansefeltene og Bekk 1 er 
beregnet. Det er skalert på bakgrunn av feltstørrelse og middelvannføring: 

Langtjernbekken – Vestlia: 

𝐹𝐵𝑒𝑘𝑘1  =  
𝐴𝑓𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙,𝑓𝑒𝑙𝑡

𝐴𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙,𝑟𝑒𝑓
 =  

1,8 𝑘𝑚2 ∗ 20,7 𝑙
𝑠 ∗ 𝑘𝑚2

4.8 𝑘𝑚2 ∗ 19.4 𝑙
𝑠 ∗ 𝑘𝑚2

 =  0,40 

Grosettjern – Vestlia: 
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𝐹𝐵𝑒𝑘𝑘1  =  
𝐴𝑓𝑒𝑙𝑡 ∗ 𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙,𝑓𝑒𝑙𝑡

𝐴𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑞𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙,𝑟𝑒𝑓
 =  

1,8 𝑘𝑚2 ∗ 20,7 𝑙
𝑠 ∗ 𝑘𝑚2

6.5 𝑘𝑚2 ∗ 29.2 𝑙
𝑠 ∗ 𝑘𝑚2

 =  0,20 

Flomfrekvensanalyse 

Avrenningsserien fra referansefeltene er multiplisert med skaleringsfaktoren slik at to serier 
som skal representerer Bekk 1 er laget. En flomfrekvensanalyse er gjort på seriene. For 
Grosettjern er det benyttet en GEV-fordeling (General Extreme Value) da den passer best til 
kurvene samt gir de høyeste vannføringsverdiene. For Langtjernbekken er det benyttet en 
Gumbel-fordeling da den gir en mindre overestimering. Flomfrekvensanalysen er vist i Figur 
15 og Figur 16. Resultatene er gjengitt i Tabell 9. 

 

 

Figur 15 Flomfrekvensanalyse av skalert serie fra 16.66 Grosettjern. 
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Figur 16 Flomfrekvensanalyse av skalert serie fra Langtjernbekken. 

 

Tabell 9 Beregnede vannmengder (døgnmiddelflom) basert på skalering og flomfrekvensanalyse. 

Returperiode: Langtjernbekken Grosettjern 
20 år 0,70 m3/s 0.51 m3/s 

100 år 0.87 m3/s 0.66 m3/s 
200 år 0.95 m3/s 0.73 m3/s 

 

Klimatillegg 

I henhold til NVE rapport 5-2011 skal det legges til et klimatillegg på 20 % til den beregnede 
flomvannføringen. Påslaget gjelder for alle nedslagsfelt < 100 km2 på Østlandet. 

Flomvannføringen blir derfor multiplisert med en faktor 𝐾 med verdi 1,2.  

Momentanflom 

Forholdet mellom momentanflom og døgnmiddelflom er beregnet ut fra regresjonsligningene 
gitt i NVE retningslinjer 04-2011. Ligningene blir benyttet da det ikke finnes noen 
representative målestasjoner for Vestlia eller i nærliggende felt. Regresjonsligningene gir 
følgende faktorer for Vestlia: 

Vårflom: 𝑀 =
𝑄𝑚𝑜𝑚
𝑄𝑑ø𝑔𝑛

 =  1,41 

 

(1) 

Høstflom: 𝑀 =
𝑄𝑚𝑜𝑚
𝑄𝑑ø𝑔𝑛

 =  1,63 
(2) 
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En faktor (M) på 1,63 blir, som høyeste verdi, benyttet og multiplisert med døgnmiddelflom. 

Beregning av dimensjonerende momentanflom 

Dimensjonerende momentanflom blir beregnet som gitt i formel 3. 

 

Momentanflom: 𝑄𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑄𝑑ø𝑔𝑛 ∗ 𝐾 ∗ 𝑀 
 

(3) 

 𝑄𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑄𝑑ø𝑔𝑛 ∗ 1,2 ∗ 1,63 
 

(4) 

 

 

 

Tabell 10 gir dimensjonerende momentanflomverdier for Bekk 1 basert på de skalerte 
seriene.  

 

Tabell 10 Beregnet dimensjonerende momentanflom for Bekk 1. 

Returperiode: Langtjernbekken Grosettjern 
20 år 1.37 m3/s 1.00 m3/s 

100 år 1.70 m3/s 1.29 m3/s 
200 år 1.86 m3/s 1.43 m3/s 

 

Beregningene fra Langtjernbekken og Grosettjern ga noe forskjellige resultater. De høyeste 
verdiene blir benyttet. For Bekk 1 er dimensjonerende vannmengdene dermed satt til:  

20 årsflom = 1,4 m3/s 

100 årsflom = 1,7 m3/s  

200 årsflom = 1,9 m3/s. 
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5.2.2 Bekk 2, 3 og 4 

Den rasjonelle formelen 

Den rasjonelle formelen er best egnet for beregning av vannføringer for mindre nedslagsfelt. 
Formelen bør ikke brukes på større felt og det er gitt ulike anbefalinger for hva som bør være 
grenseverdien for arealet til nedslagsfeltet. Vassdragshåndboka (NVE, 2010) anbefaler at 
formelen ikke benyttes på felt større enn 20 – 50 ha, mens Statens vegvesens håndbok 018 
anbefaler formelen for felt mindre enn 200 – 500 ha. Nedslagsfeltene til bekkeløpene som 
krysser Vestlia er på grensen størrelsesmessig for bruk av den rasjonelle formelen. Ettersom 
det ikke er funnet noen egnede referansefelt blir formelen likevel benyttet.  

Den rasjonelle formelen baserer seg på målt nedbør der avrenning (Q) er gitt som: 

 𝑄 =  𝐴 ∗ 𝐼 ∗ Ø ∗ 𝐾 
 

(5) 

𝐴 er feltets areal, 𝐼 er dimensjonerende nedbørintensitet, Ø er avrenningskoeffisient og 𝐾 er 
et klimatillegg.  

Dimensjonerende nedbørintensitet (I): 

Den benyttede nedbørintensiteten hentes fra den mest nærliggende/representative 
korttidsnedbørstasjonen der det foreligger tilstrekkelig med nedbørstatistikk. Data fra 
nedbørstasjon 24880 Nesbyen – Skogstad er benyttet. IVF-kurven er vist i Figur 17. Den 
baserer seg på en sammenhengende måleserie på 20 år. Dataene er hentet fra 
eklima.met.no. 

 

 

Figur 17 IVF-kurve for 24880 Nesbyen - Skogstad. 
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Avrenningskoeffisienter (Ø):  

Avrenningskoeffisienten bestemmes på grunnlag av en vurdering av nedslagsfeltet. Basert 
på at feltet stort sett består av en blanding av skog og myr blir en koeffisient på 0,30 benyttet. 
Det er også tatt i betraktning at feltet er bratt. Avrenningskoeffisienten vil øke med økt 
returperiode og vannmengder i feltet. Det er derfor lagt til et tillegg på 10 % og 25 % for 
henholdsvis 20 og 200 års returperiode. For 20 års returperiode gir det en koeffisient på 0,33 
mens det for 200 gir en koeffisient på 0,375. 

Klimatillegg (K): 

Klimatillegget (K) benyttes i henhold til NVE rapport 5:2011. Faktoren representerer den 
forventede økningen i nedbørintensiteter i framtida og gir et tillegg på 20 % for alle felt 
<100km2 på Østlandet. 

Konsentrasjonstid (tc): 

Konsentrasjonstida er den tida vannet bruker fra feltets fjerneste punkt til utløpet. Her 
beregnes den fra empirisk formel for flomsituasjoner i ubebygd skogsområde gitt i SINTEF-
rapporten «Flomberegning og kulvertdimensjonering, 1992»: 

 𝑡𝑐 = 0,6 × 𝐿 × 𝐻−0,5 + 3000 × 𝐴𝑠𝑒 
 

(6) 

𝐿 er feltlengde, 𝐻 er høydeforskjell og 𝐴𝑠𝑒 er effektivt sjøareal. 

Det er beregnet en konsentrasjonstid på 85 minutter for Bekk 2, 70 minutter for Bekk 3 og 35 
minutter for bekk 4. For å hente ut verdier for de beregnede konsentrasjonstidene er det 
interpolert lineært mellom de tilgrensende IVF-verdiene.  

Beregning av dimensjonerende vannmengder 

Dimensjonerende vannmengder er beregnet i Tabell 11 basert på den rasjonelle formelen 
med parameterne beregnet i kapittel 3.2.1. 

Tabell 11 Dimensjonerende vannmengder for bekk 1 og bekk 2. 

Bekk Areal  
[ha] 

Ø20 Ø200 Tc 

 [min] 
I20 

[l/s*ha] 
I200 

[l/s*ha] 
K Q20 

m3/s 

Q200 
m3/s 

2 147  0.33 0.375 85  38.1 43.8 1.2 2.21  2.89 
3 61  0.33 0.375 70 39.7 46.3 1.2 0.96 1.27 
4 19 0.33 0.375 35  59.5 77.0 1.2 0.45 0.66 

 

5.2.3 Kommentar til flomberegningene 

Den rasjonelle formelen har en tendens til å overdimensjonere ved beregning av større felt. 
Beregningene viser at dimensjonerende vannmengde i Bekk 2 er høyere enn i Bekk 1 til 
tross for at Bekk 1 har et nedslagsfelt som er 28 ha større. På bakgrunn av feltenes 
karakteristikk er det grunn til å tro at dette kan stemme. Bekk 2 har hele sitt nedslagsfelt i en 
forholdsvis bratt skråli, som gir en rask avrenning og dermed større topper. Størsteparten av 
feltarealet til Bekk 1 ligger i en flatere terrengtype med innslag av sjøareal. Dette gir 
henholdsvis en tregere avrenning og demping av flomtoppene. Middelavrenningen over året 
vil være størst i Bekk 1 mens ekstremverdiene kan være størst i Bekk 2.  
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5.3 Vannveier 

På bakgrunn av kartgrunnlag, befaring og beregning av flomvannføringer er vannveiene 
gjennom planområdet vurdert. Det henvises til plantegning HB1 for oversikt over de 
behandlede bekkeløpene. 

For beregning av nødvendig bekketverrsnitt, vannlinje og energilinje er det tatt utgangspunkt 
i dimensjonerende vannmengder (Q20 og Q200).  

Beregning av nødvendig bekketverrsnitt er gjort ved antagelse om frispeilstrømning ved 
Mannings formel. Manningstall (ruhet) er vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Beregning av kapasitet på eksisterende og anbefalte kulverter er basert på SINTEF 
rapporten «Flomberegning og kulvertdimensjonering, 1992». Kapasitet for kulverten der 
forholdet mellom innløpshøyde og diameteren til kulverten er lik 1 (y1/D=1), samt kapasiteten 
når vannspeilet er på nivået rett før det renner over inntaket er beregnet. Videre er 
nødvendig dimensjon på kulvert gitt av dimensjonerende vannmengder beregnet. Det er tatt 
utgangspunkt i at kulvertene er fri for sedimenter samt at eventuell inntaksrist er fri for 
drivgods. Nomogrammene i SINTEF-rapporten er benyttet.  

For beregning av stabil steinstørrelse i bekkeløpet for eventuell plastring/flomsikring er 
Robinsons formel benyttet i henhold til NVE veileder 4-2009. Formelen er egnet for bratte 
elver (1:10<S0< 1:2.5) og angir den høyeste enhetsvannføringen (m2/s) bunnen tåler før 
brudd. Det forutsettes at det brukes kubisk sprengt stein med en tetthet på 2,6 tonn/m3. 
Beregnet 200 årsflom er benyttet som dimensjonerende tilfelle. Den beregnede 
steinstørrelsen blir multiplisert med en sikkerhetsfaktor på 1,2 og en faktor på 1,1 for å ta 
hensyn til helning på sidekanter. D50 tilsvarer den steinstørrelsen som 50 % av prøven er 
mindre enn, regnet etter vekt.  

5.3.1 Bekk 1 

Beskrivelse av bekkeløp  

Profil 0 – ca 450: 

Definert opparbeidet bekkeløp som følger kanten av alpinløypa. Ingen synlige problemer 
med erosjon. 

Ca profil 450-550: 

En etablert voll leder vannet mot øst og hindrer at bekken går ned mot hyttefeltet. Øvre del 
av vollen har skader på grunn av erosjon og det er liten overhøyde ned til bekken. Under 
befaringen silderet det vann gjennom vollen.  

Ca profil 550 - 650: 

Bekkeløpet er mindre definert der vannet tydelig fordeler seg utover i terrenget ved større 
vannmengder. Liten overhøyde fra bekken mot hytter i vest.  

Ca profil 650 – 700: 

Tydelige problemer med erosjon og sedimentering i bekkeløpet som fører til at vannet tar 
alternative veier.  

Ca profil 700 – 790: 

Lite tverrsnitt på bekken som gjør at vannet vil ta alternative veier ved større vannføringer.  
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Ca profil 790 – 820: 

Veldefinert bekkeløp (B*H = 170*30cm) fram til bekkeinntak. Det er dårlig plastring ved 
innløpet. Innløpet består av en betongkjegle (Ø1000) med rist som går over til et Ø600 
plastrør.  

Ca profil 820 – 1410: 

Bekken går i kulvert gjennom hele strekningen. Kulvertløpets eksakte plassering på 
strekningen er ikke definert. Utløpet går gjennom en Ø1000. Det er tydelig at vannet fra profil 
820 tar alternative veier ved større vannføringer som kan komme av begrenset kapasitet på 
inntaket/kulverten. Det er tydelig erosjon i området rundt og nedstrøms inntaket. 

Beregning av kapasitet og nødvendig bekketverrsnitt 

Bekketverrsnitt: 

Det er benyttet et Manningstall på 20 for bekkeløpet og 10 for tilgrensende områder. 
Bredden av bekkeløpet er satt til 0,9 og 1,5 meter på bakgrunn av oppmåling. I tillegg er det 
beregnet vannlinje og energilinje for en bredde på 2 meter for å se hvilken effekt en økning 
av bunnbredde vil gi. Sidehelningene er satt til 1/2,5. Bekkens helning i beregningene er satt 
lik gjennomsnittshelningen mellom profil 0 og 820 som er 26 %. 

Tabell 6: Beregning av bekketverrsnitt for Bekk 1. 

Retur-
periode Bunn 

m 
Skr v s 
1:Xv 

Skr h s 
1:Xh 

Mannings konstant 
Vannd. 

m 
Fall 

Ie m/m 
Froude 

Fr 
Ur 

m/s 
Q 

m3/s 
Hast.h. 

m 
E. høyde 

m V. H.  Bunn Mres 
20 0.9 2.5 2.5 10 10 20 12 0.35 0.26 1.45 2.21 1.40 0.25 0.60 
20 1.5 2.5 2.5 10 10 20 13 0.28 0.26 1.59 2.29 1.40 0.27 0.55 
20 2.0 2.5 2.5 10 10 20 14 0.23 0.26 1.70 2.32 1.40 0.27 0.51 

200 0.9 2.5 2.5 10 10 20 11 0.42 0.26 1.45 2.36 1.90 0.28 0.70 
200 1.5 2.5 2.5 10 10 20 13 0.33 0.26 1.58 2.45 1.90 0.31 0.64 
200 2.0 2.5 2.5 10 10 20 14 0.28 0.26 1.69 2.50 1.90 0.32 0.60 

 

Stabilsteinstørrelse: 

Det er benyttet en bekkebredde på 1,5 meter for beregning av enhetsvannføring for Bekk 1. 
Robinsons formel gir en D50-verdi på 0.37 meter. Med sikkerhetsfaktor og faktor for 
sidehelning er D50 beregnet til 0,48 meter. Tykkelsen av erosjonssikringslaget skal være 
større enn 2*D50 og Dmaks. 

Kulvert profil 820 (Ø600): 

Kulverten er på bakgrunn av helningen innløpskontrollert. Det koniske innløpet gir god 
hydraulisk utforming. Høyden fra bunn rør til toppen av tørrmur der vannet vil renne over er 
anslått til 1 meter.  

Kapasitet når y1/D=1:  Q = 400 l/s 

Kapasitet når y1/D=maks: Q = 600 l/s 

Dim for Q20:   D = 800 mm 

Dim for Q200:   D = 1000 mm 
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5.3.2 Bekk 2 

Beskrivelse av bekkeløpet 

Profil 0 – ca 230: 

Bekkeløpet går i kanten av alpinbakken i et søkk som vannet naturlig drenerer ut i. I ca profil 
230 er det en stikkrenne (Ø600) under alpinbakken. Strekningen berører ikke eksisterende 
bebyggelse. 

Profil ca 230 – 1400: 

Bekkeløpet har et jevnt fall ned mot myr og skytebane. Om vannet ved større vannføringer 
går utover det definerte bekkeløpet vil ikke det medføre problemer ettersom det drenerer ut i 
det samme myrområdet, samt ikke berører eksisterende bebyggelse.  

Profil 1400:  

Det går en kulvert under veien (Ø1000) som fører vannet ut av planområdet. 

Beregning av kapasitet og nødvendig bekketverrsnitt 

Bekketverrsnitt: 

Det er benyttet et Manningstall på 20 for bekkeløpet og 10 for tilgrensende områder. Det er 
beregnet for en tverrsnittsgeometri likt det som ble gjort for Bekk 1. Sidehelningene er satt til 
1/2,5 og helningen på bekken til 20 %.  

Tabell 7: Beregning av bekketverrsnitt for Bekk 2. 

Retur-
periode Bunn 

m 
Skr v s 
1:Xv 

Skr h s 
1:Xh 

Mannings konstant 
Vannd. 

m 
Fall 

Ie m/m 
Froude 

Fr 
Ur 

m/s 
Q 

m3/s 
Hast.h. 

m 
E. høyde 

m V. H.  Bunn Mres 
20 0.9 2.5 2.5 10 10 20 11 0.47 0.20 1.28 2.18 2.10 0.24 0.71 
20 1.5 2.5 2.5 10 10 20 12 0.38 0.20 1.38 2.27 2.10 0.26 0.64 
20 2.0 2.5 2.5 10 10 20 13 0.32 0.20 1.47 2.31 2.10 0.27 0.60 

200 0.9 2.5 2.5 10 10 20 11 0.55 0.20 1.28 2.34 2.90 0.28 0.83 
200 1.5 2.5 2.5 10 10 20 12 0.45 0.20 1.38 2.43 2.90 0.30 0.75 
200 2.0 2.5 2.5 10 10 20 13 0.39 0.20 1.46 2.49 2.90 0.31 0.71 

 

Stabilsteinstørrelse: 

Det er benyttet en bekkebredde på 1,5 meter for beregning av enhetsvannføring for bekk 2. 
Robinsons formel gir en D50-verdi på 0.43 meter. Med sikkerhetsfaktor og faktor for sidekant 
er D50 beregnet til 0,56 meter. Tykkelsen av erosjonssikringslaget skal være større enn 2*D50 
og Dmaks. 

Kulvert profil 230 (Ø600): 

Kulverten er antatt innløpskontrollert (S0 > 0,6%). Maksimal innløpshøyde er anslått til 1,4 
meter på bakgrunn av bilder: 

Kapasitet når y1/D=1:  Q = 360 l/s 

Kapasitet når y1/D=maks: Q = 800 l/s 

Dim for Q20:   D = 1000 mm 
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Dim for Q200:   D = 1000 mm 

Kulvert profil 1400 (Ø1000): 

Kulverten er antatt innløpskontrollert (S0 > 0,6%). Maksimal innløpshøyde er anslått til 1,3 
meter.  

Kapasitet når y1/D=1:  Q = 1200 l/s 

Kapasitet når y1/D=maks: Q = 1800 l/s 

Dim for Q20:   D = 1200 mm 

Dim for Q200:   D = 1400 mm 

5.3.3 Bekk 3 

Bekk 3 berører en mindre del av planområdet i form av en kulvert under veien (Ø450). For 
Bekk 3 er det kun gjort en kapasitetsberegning av denne kulverten for å undersøke om den 
har kapasitet for dimensjonerende flomvannføringer. Det er antatt at maksimal innløpshøyde 
er 1 meter. 

Kapasitet når y1/D=1:  Q = 180 l/s 

Kapasitet når y1/D=maks: Q = 400 l/s 

Dim for Q20:   D = 800 mm 

Dim for Q200:   D = 1000 mm 

 

5.3.4 Vestre felt inkludert Bekk 4 

Beskrivelse av nedslagsfeltet/bekkeløpet 

Planområdets vestre del (vest for nedslagsfeltet til Bekk 1) har en noe konveks utforming. 
Det medfører at vannet drenerer mer jevnt nedover i terrenget uten at det samles i et definert 
bekkeløp (med unntak av et mindre bekkeløp, Bekk 4). Den konvekse formen gjør også at 
konsentrasjonstida til feltet er høyere enn om det var et tydelig bekkeløp. 

Bekk 4: 

Helt vest i det omtalte området går det et mer definert søkk som gir overgang til en bekk 
(Bekk 4). Bekken drener ut i hyttefeltet nord-vest i planområdet og er kartlagt på befaringen. 

Profil 0 – ca 200: 

Ut fra kartdata går bekken inn i et tydelig søkk til ca profil 150. Søkket virker å ha god 
kapasitet for større vannmengder. Fra profil 150 til ca 200 er det en etablert grøft som virker 
å være i god forfatning.  

Profil 200 – 350: 

Bekken følger gate på sørsiden og krysser 4 stikkrenner (Ø400, 300, 350 og 450). 
Bekkeløpet samt inntak til stikkrennene er delvis fylt med grus noe som reduserer 
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kapasiteten betraktelig. Det er også tegn til erosjon samt erosjonsfare i sidekanten av 
bekkeløpet mot gaten. Alternativ flomvei dersom stikkrennene går tett / kapasitet overskrides 
går nordover gjennom hytteområdet. 

Beregning av kapasitet og nødvendig bekketverrsnitt 

Bekketverrsnitt: 

Bekketverrsnitt er beregnet for strekningen der bekken følger gaten (profil 200 – 350). Det er 
benyttet et Manningstall på 25 for bekkeløpet og 15 for tilgrensende områder. Bunnbredden 
er satt til 1m. Sidehelningene er satt til 1/2,5 og helningen på bekken til 10 %.  

Tabell 8: Beregning av bekketverrsnitt for Bekk 4. 

Retur-
periode Bunn 

m 
Skr v s 
1:Xv 

Skr h s 
1:Xh 

Mannings konstant 
Vannd. 

m 
Fall 

Ie m/m 
Froude 

Fr 
Ur 

m/s 
Q 

m3/s 
Hast.h. 

m 
E. høyde 

m V. H.  Bunn Mres 
20 1.0 2.5 2.5 15 15 25 18 0.19 0.10 1.31 1.57 0.45 0.13 0.32 

200 1.0 2.5 2.5 15 15 25 18 0.24 0.10 1.32 1.72 0.66 0.15 0.39 
 

Stabilsteinstørrelse: 

Det er benyttet en bekkebredde på 1 meter for beregning av enhetsvannføring for bekk 4. 
Robinsons formel gir en D50-verdi på 0,20 meter. Med sikkerhetsfaktor og faktor for sidekant 
er D50 beregnet til 0,26 meter. Tykkelsen av erosjonssikringslaget skal være større enn 2*D50 
og Dmaks. 

Stikkrenner: 

For stikkrenner er kun nødvendig dimensjon beregnet for profil 200 – 350. Da stikkrennene 
bør legges med innløpskontroll vil de ha samme dimensjon. Det er beregnet for en situasjon 
der y1/D=1,2.  

Dim for Q20:   D = 600 mm 

Dim for Q200:   D = 700 mm 

5.4 Vannivå i Ustedalsfjorden 

Det er undersøkt om planområdet blir påvirket av flomvannstander fra 
Ustedalsfjorden/Veslefjorden. E-CO har bistått med flomsonekart som tidligere er laget 
basert på flomberegninger i Ustedalsfjorden. Disse kartene er digitalisert og lagt inn i vedlagt 
plantegning HB1. Kartene angir nivå for 1000 årsflom (blå) samt dambrudd ved 1000 årsflom 
(rød). E-CO har bestilt nye beregninger slik at disse sonene vil bli oppdatert. Det er grunn til 
å tro at nivåene vil bli oppjustert ettersom beregningene er gamle og det dermed ikke er tatt 
med klimatillegg samt statistisk data fra de senere år. 

På bakgrunn av de tilgjengelige flomsonekartene er det allikevel grunn til å konkludere med 
at flomnivåene ikke vil påvirke planområdet. Dette da høydeforskjellen mellom flomsonene 
og planområdet er stor. Man har dermed en god sikkerhetsmargin dersom flomnivåene vil bli 
oppjustert. 
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5.5 Vurderinger og anbefalte tiltak 

På bakgrunn av beregning av dimensjonerende vannmengder samt kartleggingen av 
vannveiene anbefales det å gjennomføre ulike tiltak for å øke flomsikkerheten innenfor 
planområdet. Det anbefales at TEK10 legges til grunn for dette. 

I forhold til de anbefalte vollene bør disse tettes for å unngå at vann trenger gjennom vollen, 
samt at finere partikler blir vasket ut. Nødvendig tetting kan sikres ved å legge en foliebelagt 
fiberduk.  

5.5.1 Bekk 1 

Profil 450 – 550: 

Vollen som hindrer at vannet går inn mot hyttefeltet bør rehabiliteres og plastres med stabil 
stein (D50 = 0,44 meter) for å hindre erosjon. Vollen bør ha en høyde på minimum 1,6 meter 
fra bunn bekk. Dette tilsvarer energinivået ved 200års flom + 1meter. Bekkeløpet bør graves 
fri for sedimenter og plastres med stabil stein. 

Profil 550 – 650: 

Det bør opprettes en voll mot hytteområdet da overhøyden fra bekk mot hyttene i dag er 
liten. Vollen bør ha en høyde på minimum 1,1 meter fra bunn bekk (energinivå ved 200 års 
flom + 0,5 meter), og plastres med stabil stein (D50=0,44 m). Bekkeløpet bør renskes for 
sedimenter og plastres med stabil stein. 

Profil 650 – 820: 

Da det er problemer med erosjon og gjentetting av bekkeløp bør bekketverrsnittet økes samt 
plastres med stabil stein (D50=0,44 m). Et bekketverrsnitt med bunnbredde 1,5 meter, høyde 
på 1 meter og sidekanter med helning på 1/2,5 anbefales. Overhøyde mot hyttefelt bør være 
større enn 1,1 meter. 

Profil 820, bekkeinntak: 

Rett oppstrøms bekkeinntaket bør det plastres for å unngå utgraving og erosjon.  

Profil 820 – 1410: 

Innebefatter strekningen der bekken er lagt i rør. Beregninger viser at den eksisterende 
kulverten ikke har tilstrekkelig kapasitet for hverken en framtidig 20 års- eller 200 årsflom. 
Det betyr at kulverten enten bør byttes ut (til Ø1000) eller det bør etableres et plastret 
flomløp som leder vannet til ønsket sted. Plassering av flomløp må basere seg på en 
karlegging av dagens situasjon samt ønsket/mulige vannveier forbi inntaket. Anbefalt 
utforming på flomløp vil ha en bunnbredde på 1,5 meter, en dybde på 1 meter og 
sidehelninger på 1/2,5.  

5.5.2 Bekk 2 

Ettersom Bekk 2 ikke berører noen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet anbefales 
det ikke å gjøre noe tiltak i bekkeløpet. Dersom det med tid oppdages problemer med 
bekkeløpet kan Tabell 11 benyttes med tanke på nødvendig bekketverrsnitt.  

Dersom det skal gjøres tiltak i bekkeløpet og/eller etableres bebyggelse i nærheten av Bekk 
2 må det gjøres en flomvurdering opp mot dette.  
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Kulverten under veien (profil 1400) er ikke tilstrekkelig stor nok for en framtidig 20- og 200 
årsflom. Enten bør dimensjon på kulverten økes eller så bør flomveier kartlegges og 
eventuelt etableres.  

5.5.3 Bekk 3 

Dimensjon på kulverten som berører planområdet er ikke tilstrekkelig. Det betyr at dimensjon 
enten bør økes eller flomveier sikres/etableres i henhold til beregningene. 

Rett øst for planområdet krysser bekken eiendommene til Sveingardsgutu 44 og 46 gjennom 
en kulvert. Inntaket ligger rett sørøst for Sveingardsgutu 46. Under befaringen synes de 
nevnte eiendommene å være svært flomutsatt dersom kapasiteten til kulverten overskrides 
eller inntaket tilstoppes. Det anbefales å vurdere alternative flomveier, eventuelt legge om 
bekkeløpet slik at det går åpent rundt eiendommene.  

5.5.4 Bekk 4 

Profil 150 – 200: 

Det bør etableres en overhøyde på minimum 1,4 meter fra bunnen av bekken mot 
bebyggelse (energilinje ved 200 årsflom + 1meter). Eventuell voll/utvidelse av bekketverrsnitt 
bør plastres med stabil stein (D50=0,24 meter). 

Profil 200 – 350: 

Bekketverrsnittet langs gaten bør utvides og plastres med stabil stein (D50 = 0,24m). 
Tverrsnittet må tilpasses omgivelsene, men dersom det lar seg gjøre anbefales det et 
tverrsnitt med bunnbredde på 1 meter, dybde på 0,9 meter og en sidehelning på 1/2,5.  

Stikkrennene som ligger langs strekningen i dag har ikke tilstrekkelig kapasitet for 
dimensjonerende vannmengder. Dette gjelder også når de er fri for ulike typer tilstoppinger. 
Det anbefales å øke dimensjon, samt føre jevnlig tilsyn og vedlikehold. Alternativt kan 
flomveier kartlegges/etableres. Det kan for eksempel etableres en grøft på nordsiden av 
gaten som vil virke avskjærende på vannet som stuer seg opp fra kulvertene.  

5.6 Konklusjon flomvurdering 

Planområdet er blitt vurdert med tanke på flom. Vannveier og nedslagsfelt er kartlagt og 
dimensjonerende vannføringer er beregnet. På bakgrunn av de beregnede vannmengdene 
og data fra befaring er det anbefalt å gjennomføre enkelte tiltak for å øke flomsikkerheten 
innenfor planområdet. TEK10 er blitt lagt til grunn for de anbefalte tiltakene. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Faresoner for skred 

Vedlegg 2: Nedslagsfelt til Bekk 1 

Vedlegg 3: Nedslagsfelt til referansefelt 
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Vedlegg 2:  Nedslagsfelt til Bekk 1 
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Vedlegg 3:  Nedslagsfelt til referansefelt 

Langtjernbekken (12.188): 

 

Grosttjern (16.66): 
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