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Skredfarekartlegging 
Sammendrag 
Det jobbes med en søknad om fradeling av areal ved Ulsåkstølen Fjellstugu ved Ulsåk, 

Hemsedal kommune. Området er potensielt utsatt for snø-, jord- og flomskred ifølge NVEs 

aktsomhetskart. Det ønskes derfor en detaljert skredfarevurdering av et område omtalt som 

SN 1 i kommuneplanen.  

Skred AS kjenner ikke til de detaljerte planene for området. Eksisterende bebyggelse i 

området inneholder blant annet cafe og overnattingsmuligheter. Dette antas å falle innenfor 

sikkerhetsklasse S3 (TEK17 §7-3). På grunnlag av eksisterende bebyggelse, samt muligheten 

for utvikling, vurderes skredfaren i henhold til kravene i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3. 

Den nordlige delen av vurderingsområdet er dekket av faresone med årlig sannsynlighet 

høyere enn 1/5000. Det er ikke faresone for skred med årlig sannsynlighet høyere enn 

1/1000 i vurderingsområdet. Den sørlige delen av vurderingsområdet tilfredsstiller dermed 

kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S3, mens hele vurderingsområdet 

tilfredsstiller dermed kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2 og S1. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Det jobbes med en søknad om fradeling av areal ved Ulsåkstølen Fjellstugu ved Ulsåk, 

Hemsedal kommune. Området er potensielt utsatt for snø-, jord- og flomskred ifølge NVEs 

aktsomhetskart. Det ønskes derfor en detaljert skredfarevurdering av et område omtalt som 

SN 1 i kommuneplanen. Området dekker ca. 15 dekar rundt fjellstua. 

 

Figur 1: Vurderingsområdet SN1 ligger sør for Skogshorn, ca. 8 km vest for Hemsedal 
sentrum. De grønne stjerne plasseringen til de meteorologiske stasjonene benyttet i 
klimaanalysen. 

1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering for området vist i Figur 1.  Dagens krav 

til sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, skal legges til grunn for vurderingene. 

Vurderinger og leveranse skal utføres i tråd med nasjonale retningslinjer, beskrevet i NVE 

veileder 8-2014, «Sikkerhet mot skred i bratt terreng» (NVE, 2014).  
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1.3 Befaring 
Befaring i området ble utført 2019-09-09 av Nils Arne K. Walberg, Skred AS. Det var halvskyet 

oppholdsvær og god sikt under befaringen. Befaringen ble utført til fots og med drone.  

 

Figur 2: GPS-punkter fra befaring med tilhørende beskrivelse i Tabell 1. I tillegg vises 
løsmassekart laget av NGU (NGU, 2019b).  

Tabell 1: Befaringsnotater fra befaring 09.09.2019. For plassering av veipunkter, se Figur 2. 

GPS-punkt Beskrivelse 

393 Siktevinkel mot topp 26-28 gr mot topp over skrent, mot høyre 20 gr. 
Siktevinkel snø <18gr til topp ås/høyde. 
Droneflyging: Tydelig vifte oppe på platå. Skred gjel mot SV. Fjellskred ned 
mot S. Mulig en del samles i bakkant åsrygg. 

394 Bekkesammenløp fra hver side av jordet. 

395 Ca. 10 m avstand til kantet blokk inne i innhegning – steinsprang? 

396 Drenering x 2 

397 Blokk.  
Prat med lokal driver, Anne. Ikke skred, og lite vann i siden. NV vind legger 
lite snø i dalsiden. Noe stein og is faller ned fra bratt fjellskrent. Oppkommer i 
dalsiden, vann under trykk. Mer snøskred lenger øst langs dalsiden. Klatrer 
omkom i snøskredulykke i renne. Fjellsiden mye sol og vindpåvirket. 
Observasjon: Forvitringsmateriale i bratte sider – løsmasser. Lite blokker 

398 Bekk ned mot Ulsåkstølen. Ikke spor etter løsmasseskred i siden. Noe eldre 
erosjon. 

 

Forvitringsmaterial 

Skredmaterialer  

Tynn morene Tykk morene 

Myr og torv 

Bart fjell 
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1.4 Forbehold 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 

kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 

tilgjengelige flyfoto, og på kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan 

det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 



Oppdrag: 19354 Hemsedal, Ullsåkstølane - Skredfarevurdering for fradeling av SN1 ved Ulsåkstølen 
Fjellstugu 
Rapport: Skredfarekartlegging 
Dokument nr.: 19354-01-1. Dato: 2019-10-16  

 

Hallinglos AS   7/24 
 

2 Krav til sikkerhet mot skred 

2.1 Lovverket 

Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 

tilbygg: 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 

som følge av tiltak.» 

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 

tilhørende uteareal (Tabell 2). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for 

skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 

og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på 

byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2017).  

 

Tabell 2: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2017).  

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det 

er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og 

lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 

der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Driftsbygninger i 

landbruket samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 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/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter  

- arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder 

seg mer enn 25 personer  

- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 
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Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til 

bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en 

klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 

må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall 

personer som oppholder seg på utearealet. 

2.2 Aktuelle krav  
Det er opp til kommunen å vurdere aktuelle krav til sikkerhet. I retningslinjene til TEK17 er 

det gitt ulike eksempler, nevnt ovenfor. Skred AS kjenner ikke til de detaljerte planene for 

området. Eksisterende bebyggelse i vurderingsområdet inneholder blant annet cafe og 

overnattingsmuligheter. Dette antas å falle innenfor sikkerhetsklasse S3 (TEK17 §7-3). På 

grunnlag av eksisterende bebyggelse, samt muligheten for utvikling, vurderes skredfaren i 

henhold til kravene i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3. 

2.3 Vurderte skredtyper 
I TEK17 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for 

vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: 

- Skred i fast fjell 

- Skred i løsmasser 

- Snøskred, inkludert sørpeskred 

Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som 

kan sammenliknes direkte med kravene i tabell 2. 

2.3.1 Snøskred og sørpeskred 

Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, 

som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med 

utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket 

løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store 

snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere 

enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape 

skredvind med kraft til å utrette stor skade. 

Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest 

forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel 

på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall 

blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens 

snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er 

ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred. 

2.3.2 Skred i fast fjell 

Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning 

benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m3) og steinskred (volum 100-10.000 m3). 

Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 

40-45°. 
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2.3.3 Jordskred og flomskred 

Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel 

utløst i skråninger som er brattere enn 25-30°. Man kan skille mellom kanaliserte og ikke-

kanaliserte jordskred.  

Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye 

skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når 

terrenget flater ut blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred 

bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover 

langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng 

med finkorna, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede 

skråninger i terrenget. 

Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner, 

gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned 

mot 10°. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og 

oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere 

masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små 

flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i 

kombinasjon med sørpeskred. 

2.3.4 Skredfare og klimaendringer 

Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og 

forekomsten av disse skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at 

ekstremt vær inntreffer oftere. Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke 

frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred, men i hvilken grad 

skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.  

Det er altså ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredstørrelse eller skredutløp og så 

bruke dette i skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke 

usikkerhetsmomenter som det ikke finnes verktøy for å kvantifisere, men som vurderes 

skjønnsmessig når en utreder eller kartlegger skredfare. 
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3 Beskrivelse av området 
Det vurderte området SN1 er lokalisert sør for Skogshorn (1728 moh.), ca. 8 km øst for 

Hemsedal sentrum (Figur 1).  

3.1 Topografi 
Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1 m x 1 m 

laget med data fra laserskanning innhentet av Terratec i 2018 (Terratec, 2018). I tillegg er 

nasjonal terrengmodell med 10x10 m oppløsning benyttet over 1400-1500 moh., på grunn 

av at laserskanningen ikke dekket dette området (Kartverket, 2019). Kart med 

terrenghelning er vist i Figur 3.  

Vurderingsområdet er lokalisert på ca. 880 moh. og ligger i foten av den sørvendte fjellsiden 

til Skogshorn. Fra vurderingsområdet mot nord stiger terrenget slakere enn 10° over dyrka 

mark. Ovenfor dette er det et belte mellom kote 950-1000 der terrenghelningen er 10-35°. 

Mellom kote 1000 til 1060 er terrenghelningen slakere enn 25°. Ovenfor dette stiger 

terrenget generelt brattere enn 30°, med unntak av et slakt platå like under den vertikale 

fjellveggen sør for toppen av Skogshorn (1728 moh.).  

Ovenfor 900 moh. drenerer fjellsiden i flere naturlige forsenkninger. Nedenfor dette ledes 

vannet i menneskeskapte vannveier, som både er bygget langs med, på tvers og på skrå av 

naturlig fallretning. 

 

 

 



Oppdrag: 19354 Hemsedal, Ullsåkstølane - Skredfarevurdering for fradeling av SN1 ved Ulsåkstølen 
Fjellstugu 
Rapport: Skredfarekartlegging 
Dokument nr.: 19354-01-1. Dato: 2019-10-16  

 

Hallinglos AS   11/24 
 

 

Figur 3: Kart med terrenghelning i og rundt det vurderte området.  

3.2 Geologi  
Berggrunnen i området er kartlagt i målestokk 1:50 000 (NGU, 2019a). Toppunktet av 

Skogshorn er kartlagt som granitt, mens berggrunnen ovenfor det nær vertikale partiet er 

kartlagt som som metagabbro. Nedenfor det nær vertikale partiet er det henholdsvis skifer, 

fyllitt og kvartsitt. Bergartene tilhører Jotun-Valdresdekkekomplekset og Synnfjelldekket.   

Ifølge NGU løsmassekart i 1:50 000 består fjellsiden av morene med varierende tykkelse opp 

til kote 925. Ovenfor dette opp til de nær vertikale partiene er det kartlagt skredmaterialer. 

De nær vertikale partiene er kartlagt som bart fjell. På toppen av Skogshorn er det 

forvitringsmaterialer (NGU, 2019b). Dette stemmer godt overens med observasjoner gjort 

under befaring.  
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Figur 4: Oversiktsbilde av fjellsiden ovenfor det vurderte vurderingsområdet (omtrentlig i lilla 
firkant), samt tolket løsmasser basert på observasjoner under befaring, NGUs løsmassekart 
(NGU, 2019b) og arbeidet til Eliasson og Hellman (Eliasson & Hellman, 2016). 

3.3 Vegetasjon 
Vurderingsområdet ligger like under tregrensen, som i området er på ca. 1000-1100 moh. 

Det er kun høyere vegetasjon i et tynt belte like ovenfor området med dyrka mark. Med 

unntak av dette beltet er det ingen høyere vegetasjon i området.  

Det er tilgjengelige flybilder fra 2016, 2015, 2013, 2010, 2009, 2006 og 1963 (Norge i bilder, 

2019). Det er ikke observert tydelige endringer i vegetasjonen på flybildene tatt i tidsrommet 

mellom 2006-2016. Flybildet tatt i 1963 viser at tregrensen er høyere i dag enn den var for 

ca. 50 år siden.  

3.4 Registrerte skredhendelser 
I nasjonal skreddatabase (NVE, 2019) er det registrert flere skredhendelser på sørsiden av 

Skogshorn. En av skredhendelsene er plassert i vurderingsområdet. I beskrivelsen til 

skredhendelsen nevnes det at skredet gikk i en renne langs normalruta opp til Nibbi, et fjell 

vest for Skogshorn. Plasseringen til denne skredhendelsen antas derfor å være feil. Med 

unntak av denne hendelsen, er det registrert syv andre snøskred (egentlig 6 da en 

skredhendelse er registrert to ganger) i den sørvendte fjellsiden til Skogshorn. Basert på 

beskrivelsen til skredhendelsene er det ingen grunn til å betvile plasseringen til disse. 

Skredmaterialer  

Morene 

Fast fjell 

Torv og myr 
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Vest for vurderingsområdet er det registrert et jordskred. I beskrivelsen står det at skredet 

gikk på 1930-tallet og traff et hus på Løkjestølane. På kartet ligger disse stølene noe lengre 

vest enn der hendelsen er plassert. 

 

Figur 5: Registrerte skredhendelser i nærheten av vurderingsområdet (lilla firkant). 

3.5 Tidligere rapporter 
Skred AS har utført flere skredfarevurderinger i området rundt Hemsedal og Hemsedal 

skisenter, bl.a. en større kartlegging av utvalgte områder i Hemsedal og Gol kommune (NVE, 

2018). Delområdet Grøndalen fra den rapporten er lokalisert 4 km sørvest for 

vurderingsområdet i dette arbeidet. 

Skred AS kjenner også til at Asplan Viak utførte en skredfarevurdering for et område ved 

Høgestølen i 2014 (Asplan Viak, 2014). Det ble der konkludert med at snøskred var 

dimensjonerende skredtype. Faresone S2 har en utstrekning ned til kote 950-900. Lengst ned 

i vest, der det er tydelige skredavsetninger. Det poengteres at «på grunn av det relativt 

grove kotegrunnlaget og mangel på tidligere registrerte snøskred i området, er det 

betydelige usikkerheter i vurderingene av faresonene. Det er derfor gjort relativt 

konservative valg i vurderingene. Det betyr at faresonen ligger forholdsvis langt ned mot 

bebyggelsen. (Asplan Viak, 2014)» 

3.6 Aktsomhetsområder 
Vurderingsområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetssone for snøskred og jord- og flomskred 

(NVE, 2019).  
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3.7 Eksisterende skredsikringstiltak 
I nasjonal skreddatabase (NVE, 2019) er det ikke registrert sikringstiltak for skred i bratt 

terreng, og det ble heller ikke observert tiltak under befaringen. 

3.8 Klimatiske trekk av betydning for skredfare 
Skred AS utførte en klimaanalyse for Hemsedal i forbindelse med skredfarekartlegging for 

utvalgte områder i Hemsedal og Gol kommuner på oppdrag fra NVE (NVE, 2018). Data ble 

hentet fra stasjon 25080 Hemsedal og 25100 Hemsedal-Hølto på eklima.met.no. Disse ligger 

begge i nærheten av Hemsedal sentrum, og vurderes som representative for det vurderte 

området i denne rapporten. Tidsserien for sammenstilte data er dog på kun 56 år, og 

dataserien er følgelig for kort til å gi et robust analyseresultat. Resultatet av analysen anses 

derfor som noe usikkert, men gir likevel relevant informasjon om klimaforholdene i området. 

Klimaanalysen har fokus på de elementene som har størst betydning for 

snøskredfarevurdering. Det er spesielt relevant å analysere 3-døgns snøfall med 

gjentaksintervall tilsvarende gjentaksintervallet for skred, og er vist i Figur 6. Dette benyttes 

som en indikasjon på forventet bruddhøyde av dimensjonerende snøskred. Valget av 3-

døgns snøfall, og ikke for eksempel ett eller fem døgns snøfall, er basert på gjeldende 

retningslinjer i Sveits, i mangel på nasjonale norske standarder for slikt arbeid. Beregnet 3-

døgns snøfall med et gjentaksintervall på 1000 år for stasjon 25080 og 25100 er beregnet til 

ca. 80 cm, men øvre grense med 95% konfidensnivå er vesentlig høyere. 

Det er viktig å presisere at disse verdiene er ved stasjonene. Det forventes en økning av 

nedbørsmengden med høyden, samt at det må pålegges økning som følge av 

vindtransportert snø. 

Det er ingen værstasjon i området som viser lengre dataserier med vindforholdene i høyden, 

men det er kjent at nedbørførende vindretning hovedsakelig er fra sørvest, vest og nordvest. 

Fjellsider som ligger i le for vind fra disse vindretninger er dermed mest utsatte for 

snøskredsituasjoner der vindtransport av eldre snø er viktig. Det kan dog også komme store 

snøfall med vind fra øst.  

 



Oppdrag: 19354 Hemsedal, Ullsåkstølane - Skredfarevurdering for fradeling av SN1 ved Ulsåkstølen 
Fjellstugu 
Rapport: Skredfarekartlegging 
Dokument nr.: 19354-01-1. Dato: 2019-10-16  

 

Hallinglos AS   15/24 
 

 

Figur 6: Ekstremverdianalyse for nysnøtilvekst over tre døgn med data fra stasjon 25080 
Hemsedal og 25100 Hemsedal-Hølto. Forventet nysnøtilvekst over tre døgn for et gitt 
gjentakelsesintervall er vist med svart linje. Konfidensnivå på 95 % er angitt med øvre og 
nedre linje. Figuren er hentet fra NVE (2018). 
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4 Vurdering av skredfare 
Figur 7 viser profilen til fjellsiden fra Skogshorn gjennom det vurderte vurderingsområdet. 

Profilen illustrerer utløsningsområder, samt slakere partier langs skredbanen som påvirker 

mulig skredutbredelse 

 

Figur 7: Profil fra toppen av Skogshorn i fallretning gjennom det vurderte vurderingsområdet 
(lilla firkant). Skisserte områder med kildeområder for steinsprang og utløsningsområder for 
snøskred. Svarte piler indikerer utflatinger av betydning for skredutbredelsen.  

4.1 Snøskred 
Basert på skredhistorikk, snøskredavsetninger (Eliasson & Hellman, 2016) og terrenghelning 

er det flere potensielle utløsningsområder for snøskred i den sørvendte fjellsiden til 

Skogshorn. Utløsningsområdene av relevans for vurderingsområdet vurderes å være to 

terrengbelter med helning på 27-35°. 

Det er av NGU kartlagt skredavsetninger ned til kote 920 nord for det vurderte området. 

Ifølge Eliasson og Hellmann (2016) er det snøskredavsetninger i området, men kartet som er 

vist i rapporten er så grovt at det er vanskelig å anslå hvor langt ned snøskredavsetningene 

er kartlagt. Basert på våre observasjoner under befaringen tolkes det at 

snøskredavsetningene har lengre utstrekning øst for vurderingsområdet enn like ovenfor 

vurderingsområdet. Snøskred inneholder ofte lite løsmasser, og derfor avsettes det relativt 

lite avsetninger etter snøskred. Ofte er det kun der snøskred går hyppig snøskredavsetninger 

kan observeres.  Snøskred med svært lange gjentaksintervall (1000 år og 5000 år) kan derfor 

ha lengre utløp enn det skredavsetningene indikerer.  

Snøskred 

Steinsprang 
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Figur 8: Oversiktsbilde med skisserte potensielle utløsningsområder for snøskred.  

4.1.1 Dynamisk modell 

For å vurdere utbredelsen av snøskred med lange gjentaksintervall er den dynamiske 

modellen RAMMS Avalanche (Christen, Kowalski, & Bartelt, 2010) benyttet til å simulere 

utløp av snøskred fra utvalgte løsneområder (Figur 8 og Figur 9). Det ble benyttet en 

terrengmodell med 5x5 m. Siden det kun er klynger med trær lang nede i skredbanen, som 

antas å ha neglisjerbar bremsende effekt på skredmassene, er det ikke tatt hensyn til skog i 

modelleringene. Friksjonsverdier i RAMMS (μ og ξ), er satt basert på volumklasse «large».  

Høydenivåene (standard 1500 og 1000 moh.) er endret til 1000 og 850 moh. basert på 

høydeforskjellen i skredbanen.  

I NVE (2018) ble bruddkanthøyden variert mellom 0,5-3 m for snøskred med 

gjentaksintervall 1/100, 1/1000 og 1/5000. Bruddkanthøyden ble satt til 2 m for alle 

løsneområder med «gjennomsnittlige» terrengform og eksposisjon. For mer konkave 

løsneområder i le for fremherskende nedbørsførende vind ble bruddkanthøyden økt med 50 

% (dvs. 3 m bruddkant), mens for løsneområder med markert konveks form i lo for 

nedbørsførende vind ble bruddkanthøyden redusert til 1,2 m.  

Utløsningsområdene ovenfor vurderingsområdet er relativt plant, men med småskala 

konvekse og konkave formasjoner. Utløsningsområdene (sørlig eksposisjon) ligger ikke 

direkte i le for dominerende vindretning (SV-NV), og heller ikke like under platå med 
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potensial for mye vindtransport. Bruddkanthøyden vurderes derfor å ligge i nedre område av 

det som er skissert i NVE (2018).      

Klimaanalysen for 3-døgns vinternedbør med 1000 års gjentaksintervall er benyttet som en 

indikasjon på bruddhøyde for snøskred med gjentaksintervall på 1/1000. Det er lagt på 50 % 

grunnet pålagring fra vind. I tillegg er det lagt til +5 cm /100 høydemeter, totalt 25 cm, for å 

korrelere for høydeforskjellen mellom de meteorologiske stasjonene (ca. 600 moh.) og 

løsneområdene (ca. 1100 moh.). Dette gir en gjennomsnittlig bruddhøyde på 1,45 m, og 

dermed i nedre område av det som er skissert i NVE (2018). For snøskred med 

gjentaksintervall på 1/5000 er denne økt med 25%, til 1,8 m.  

Det vurderes at det øverste utløsningsområdet er relevant for snøskred med 

gjentaksintervall på 1/1000, mens begge er aktuelle for gjentaksintervall på 1/5000. 

Beregningsresultatene viser at snøskred med gjentaksintervall på 1/1000 ikke når inn i 

vurderingsområdet, mens snøskred med gjentaksintervall på 1/5000 når inn i den nordlige 

delen (Figur 9). 

Modelleringene viser at skredmassenes når en hastighet opptil 28 m/s, som tilsier at 

skredvind kan være en aktuell problemstilling. Per i dag finnes ingen kommersielle 

programvarer til å beregne trykk fra eventuell skredvind. Erfaringer fra tidligere snøskred 

som har gitt skredvind av betydning tilsier at vinduer kan knuses og tak kan løftes av, samt at 

noen eldre, falleferdige bygninger har blitt flyttet fra grunnmuren. Erfaringene tilsier også at 

skredbaner med tilnærmet vertikalt fall ned på et tilnærmet horisontalt utløpsområde gir 

skredvind med høyest trykk. Skredbanen i dette tilfelle har et fall på ca. 20°, og er dermed 

erfaringsmessig mindre egnet til å gi skredvind med høyt trykk.    

4.1.2 Statisk modell 

Det er utført beregninger av potensielt utløp med den empiriske, statiske alfa/betal-

modellen fra toppen av hvert utløsningsområde. Alfa-utløpet er ca. 35 m nord for 

vurderingsområdet, alfa-1std er ca. 50 m inne i vurderingsområdet og alfa-2std er like sør for 

vurderingsområdet (Figur 9). 

Alfa/beta-modellen baseres på utløp fra kjente skred med en bueformet skredbane. 

Skredbanen i dette tilfelle har to mindre utflatninger (Figur 7), og er en svakhet ved bruk av 

alfa/beta-modellen i dette tilfelle. 

4.1.3 Samlet vurdering 

Det vurderes det at den årlige sannsynligheten for at snøskred når vurderingsområdet er 

lavere enn 1/1000, men høyere enn 1/5000 i den nordlige delen. Faresonen er tegnet basert 

på snøskredenes faste masser. Problemstillinger knyttet til skredvind er ikke inkludert i 

faresonen, da det per dags dato ikke finnes metoder for å beregne dette. 
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Figur 9: Eksempel på beregningsresultat i RAMMS med 1,8 m bruddhøyde. 

4.2 Sørpeskred 
Sørpeskred kan oppstå under ulike terrengsettinger og hydrologiske forhold og utløses etter 

forskjellige mekanismer. I likhet med andre skred styrt av høyt vanninnhold (eks. flomskred) 

har sørpeskred en tendens til å følge forsenkede terrengpartier som bekkeløp og raviner. 

Fjellsiden ovenfor vurderingsområdet har en slak, konkav form like nedenfor kildeområdene 

for steinsprang og utløsningsområdene for snøskred (Figur 7), som vurderes å være 

potensielt utløsningsområde for sørpeskred. 
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Det er ingen dype forsenkninger fra dette området som leder ned mot vurderingsområdet. 

Det er heller ingen andre elver eller bekker, der sørpeskred ofte utløses, i nærheten av 

vurderingsområdet. 

På grunn av fravær av terrengforsenkninger som bekkeløp og raviner, som sørpeskred har en 

tendens til å følge, vurderes det at den årlige sannsynligheten for at sørpeskred når inn i det 

vurderte området er lavere enn 1/5000. 

4.3 Løsmasseskred 
I fjellsiden nord for vurderingsområdet er det morene og skredmaterialer i terreng brattere 

enn 30°. Ved kraftig regn, snøsmelting eller en kombinasjon av disse kan poretrykket i 

løsmassene øke og løsmasseskred kan utløses.  

Det er registrert tegn ette bruddkanter fra jordskred i fjellsiden, men disse har hatt utløp i 

forsenkninger øst og vest for vurderingsområdet. På grunn av menneskelig påvirkning i 

området er det vanskelig å fastslå avsetningene til disse hendelsene, men det vurderes de er 

inkludert i området som er skissert som skredavsetninger i Figur 2 og Figur 4. Fjellsiden i 

fallretning mot vurderingsområdet har ellers svært få forsenkninger som kan tolkes som 

erosjon eller tegn etter tidligere jordskred (raviner og leveér). Det vurderes følgelig at 

jordskred er en aktuell problemstilling i dalsiden, men at geomorfologien tilsier at 

skredmassene ikke når inn i vurderingsområdet.  

Flomskred utløses ofte i nær tilknytning til etablerte bekker og elver ved erosjon i bekkeløpet 

gjennom en flomsituasjon. Det er ingen bekker eller elver som drenerer fjellsiden direkte 

mot vurderingsområdet. På oversiden av jordene er det er anlagt flere vannveier for å spre 

vannet som dreneres fra fjellsiden utover jordene. Vannveiene starter i utløpet av de nevnte 

forsenkningene øst for vurderingsområdet, og enkelte er ledet mot vurderingsområdet. Det 

vurderes at vannveien ikke er store nok til å lede skredmasser, og dermed at eventuelle 

flomskred som utløses i forsenkningene har utløp øst for vurderingsområdet.  

På grunn av kartlagte avsetninger, fravær av tegn i terreng med fallretning mot 

vurderingsområdet og ingen store forsenkninger med utløp mot vurderingsområdet, 

vurderes den årlige sannsynligheten for løsmasseskred inn i vurderingsområdet å være 

lavere enn 1/5000. 

4.4 Skred i fast fjell 
Utfall av steinblokker krever skrenter med blottet fjell og helning over 40 - 45°. Nedenfor 

Skogshorn er det et parti på 400-500 høydemeter med en slik helning. Nedenfor dette 

partiet er det tydelige avsetninger etter steinsprang og steinskred. Det meste er avsatt på 

det slake partiet på 1200 moh. (Figur 7), mens det øst for dette partiet er kartlagte 

steinsprang og steinskred avsetninger lengre ned i fjellsiden (Figur 2 og Figur 4).  

For å beregne mulig utbredelse og strømningsmønster for steinsprang fra kildeområdene er 

programvaren Rockyfor3D (Dorren, 2015) tatt i bruk. Det ble benyttet en terrengmodell med 

horisontal oppløsning på 1 m x 1 m. Kildeområdene er definert automatisk som alle områder 
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brattere enn 45°. Friksjonsparemeterne er definert automatisk på grunnlag av 

terrenghelningen i utløpet.  

Modellen ble kjørt med rektangulære blokker på 1, 5 og 10 m3. Modelleringen med blokker 

på 1 m3 viste omtrentlig samme utbredelse som de kartlagte avsetningene vist i Figur 2 og 

Figur 4. Modellering med blokker større enn dette ga utløp ut over de kartlagte 

skredavsetningene. Dette kan forklares med at de automatiske friksjonsparametrene 

erfaringsmessig ofte er for lave, spesielt i området med grov ur og steinsprangavsetninger. 

Dette er tilfelle for den vurderte fjellsiden. Modellen kan da gi steinsprang med lengre 

rekkevidde enn det avsetningene indikerer. Ingen av modelleringen ga steinsprang inn i det 

vurderte området. Vurderingsområdet er heller ikke dekket av NVEs aktsomhetskart for 

steinsprang.   

På grunnlag av avsetninger, modelleringer og NVEs aktsomhetskart for steinsprang, vurderes 

den årlige sannsynligheten for steinsprang inn i vurderingsområdet å være lavere enn 

1/5000. 

4.5 Faresoner for skred 
Den nordlige delen av vurderingsområdet er dekket av faresone med årlig sannsynlighet 

høyere enn 1/5000. Det er ikke faresone for skred med årlig sannsynlighet høyere enn 

1/1000 i vurderingsområdet. Den sørlige delen av vurderingsområdet tilfredsstiller dermed 

kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S3, mens hele vurderingsområdet 

tilfredsstiller dermed kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2 og S1. 

Dimensjonerende skredtype er snøskred. 

Faresonen er tegnet basert på snøskredenes faste masser. Problemstillinger knyttet til 

skredvind er ikke inkludert i faresonen, da det per dags dato ikke finnes metoder for å 

beregne dette. Modelleringene av faste snøskredmasser tilsier at skredvind kan være en 

aktuell problemstilling. Om det i fremtiden er aktuelt å restaurere eller gjenoppbygge cafeen 

i vurderingsområdet, anbefales det å ta hensyn til potensiell skredvind siden cafeen ligger 

nær faresone S3 som er dimensjonert av snøskredenes faste masser. Dette kan for eksempel 

gjøres ved å benytte glass med tilstrekkelig styrke og tak uten takutstikk mot nord.  

4.6 Muligheter for å redusere faresonene 
Det anbefales primært å bygge utenfor faresonen. Om det likevel planlegges bygg som faller 

i sikkerhetsklasse S3 innenfor faresone S3 må det utredes og bygges sikringstiltak. Mest 

aktuelt er enten en fang- eller ledevoll mot snøskred. Skred AS kan bistå med dette arbeidet 

om ønskelig. 
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Figur 10: Faresoner for skred i vurderingsområdet. 
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5 Konklusjon 
Det jobbes med en søknad om fradeling av areal ved Ulsåkstølen Fjellstugu ved Ulsåk, 

Hemsedal kommune. Området er potensielt utsatt for snø-, jord- og flomskred ifølge NVEs 

aktsomhetskart.  

Den nordlige delen av vurderingsområdet er dekket av faresone med årlig sannsynlighet 

høyere enn 1/5000. Det er ikke faresone for skred med årlig sannsynlighet høyere enn 

1/1000 i vurderingsområdet. Den sørlige delen av vurderingsområdet tilfredsstiller dermed 

kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S3, mens hele vurderingsområdet 

tilfredsstiller dermed kravene til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2 og S1. 

Det anbefales primært å bygge utenfor faresonen. Om det likevel planlegges bygg som faller 

i sikkerhetsklasse S3 innenfor faresone S3 må det det utredes og bygges sikringstiltak. Mest 

aktuelt er enten en fang- eller ledevoll mot snøskred. 

Om det i fremtiden er aktuelt å restaurere eller gjenoppbygge cafeen i vurderingsområdet, 

anbefales det å ta hensyn til potensiell skredvind. Dette på grunn av at skredvind ikke er 

inkludert i faresonen, og at cafeen ligger nær faresone S3 som er dimensjonert av 

snøskredenes faste masser. Dette kan for eksempel gjøres ved å benytte glass med 

tilstrekkelig styrke og tak uten takutstikk mot nord.  
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