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Sammendrag

Vestfold og Telemark fylkeskommune har bedt Asplan Viak bistå med en vurdering av 

plassering og dimensjonering av terrengtiltak for å sikre skredpunktene Risstøyl og 

Bergstøyl på fv. 3408 i Tokke kommune. Tidligere har Statens vegvesen bistått 

fylkeskommunen med en vurdering av ulike tiltak. Med utgangspunkt i Statens vegvesen 

sine vurderinger av terrengtiltak har Asplan Viak jobbet videre med detaljerte 

simuleringer av snøskred i RAMMS, og foreslått plassering og kommet med anbefalte 

dimensjoneringer av tiltak. 

Skred ved Bergstøyl når veg. For dimensjonering av voll ved Bergstøyl er det tatt 

utgangspunkt i et skredscenario med årlig gjentaksintervall på ca. 1/20. Følgende tiltak 

blir foreslått: 

01 16.09.22 Forslag til og dimensjonering av terrengtiltak mot skred, 
Bergstøyl og Risstøyl, Fv. 3408. 

BKR Lisbeth Lehn Fosse 
v/Fylkeskommunen i 
Vestfold og Telemark

VER. DATO BESKRIVELSE AV KS
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• 5 m høy fangvoll med lengde 35 meter. Nødvendig avlagringsvolum ved voll er 

estimert til å være ca. 2000 m3. 

For Risstøyl er det ikke observert skred ned til veg. Det er derfor tatt utgangspunkt i et 

skredscenario som er mer sjeldent enn hva som er akseptabel skredsannsynlighet. 

Oppsummert er det tydelig sikringsbehov ved skredpunkt Bergsstøyl da skredet når veg 

med et høyere gjentaksintervall enn hva som er akseptert for vegen. Da det ikke 

foreligger historikk for skred på vegen eller ned til vegen for skredpunktet Risstøyl er det 

ikke et sikkerhetskrav ihht.  N200 at dette vegpunktet sikres. 

Foreslått sikringstiltak må videre detaljprosjekters. Vannhåndtering må ivaretas ved 

detaljprosjektering av vollene.  

1. Bakgrunn og innledende vurderinger av SVV

1.1. Bakgrunn

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved avdeling for Samferdsel, miljø og mobilitet har 

bedt Asplan Viak bistå med en vurdering av plassering og dimensjonering av terrengtiltak 

for å sikre skredpunktene Risstøyl og Bergstøyl på fv. 3408 i Tokke kommune. Tidligere 

har Statens vegvesen bistått fylkeskommunen med en vurdering av hvordan automatisk 

skreddeteksjon vil egne seg for skredpunktene, og skisserte kort andre forslag som og 

kunne ha en sikringseffekt [1]. Fylkeskommunen ønsker at vegstrekningen ikke blir sperret 

og stengt av snøskred, og ønsket derfor å jobbe videre med terrengtiltak for å hindre 

snøskred på veg. Relevant grunnlagsdata for forslag til og dimensjonering av sikringstiltak 

er hentet fra Statens vegvesen sin rapport [1]. 

1.2. Informasjon fra nasjonal vegdatabank

1.2.1. Skredpunkt 

Risstøyl og Bergstøyl er to av flere registrerte skredpunkt1 på fv. 3408 langs vestsiden av 

det regulerte Byrtevatn (427-446 moh) i Tokke kommune, se Figur 1. Statens vegvesen 
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Region sør administrerte denne vegen fram til 2019. Fra 2020 har Vestfold og Telemark 

fylkeskommune ansvar for vegen. 

Figur 1: Lokalitet skredpunkt Risstøyl og Bergstøyl. 

1.2.2. ÅDT og sikkerhetskrav for skred på veg

Gjennomsnittlig trafikkmengde normalisert over ett år (årsdøgntrafikk, ÅDT) på fv. 3408 er 

ifølge NVDB [2] 100 kjøretøy/døgn. Sikkerhetsnivå for skred mot veg (restrisiko) er 

beskrevet i håndbok N200 [3] i avsnitt 1.1.8 - Sikkerhet mot skred. Valg av sikkhetsnivå tar 

utgangspunkt i samlet skredsannsynlighet per km veg (enhetsstrekning) og 

dimensjonerende fremskrevet trafikkmengde. Innenfor hver km (enhetsstrekning) kan man 

akseptere en årlig nominell skredsannsynlighet på 1/20. 

Risstøyl

Bergstøyl
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Tabell 1: Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet mot veg (Tabell 1.12 i N200 [3]). 

Disse kravene gjelder der det bygges ny veg, eller der et tiltak på eksisterende veg krever 

ny reguleringsplan. For andre prosjekt, som dette, er disse kravene veiledende. Basert på 

ÅDT på 100 kjøretøy/døgn ved Bergstøyl/Risstøyl, vil akseptabel årlig skredsannsynlighet 

være 1/20 pr. km veg. Om vi vurderer Bergstøyl og Risstøyl hver for seg, vil årlig 

skredsannsynlighet ligge på omtrent 1/10 basert på informasjon om skredfrekvens i 

NVDB. Dersom vi slår dem sammen, vil risikoen ligge på 1/5 pr. enhetslengde på 1 km. 

Risikoen uten skredsikringstiltak vil uansett overskride akseptabel risiko, iht. til kravene i 

håndboka. 

1.2.3. Skredfrekvens og skredhistorikk

Estimert skredfrekvens og øvrige opplysninger er hentet fra NVDB [2]. Skredfrekvens 

(forventet antall skred over veg pr. år) er opplyst til å være 0,1. Selv om Risstøyl og 

Bergstøyl er registrert som kjente skredpunkt i NVDB, finnes det lite tilgjengelig 

informasjon om kjente skredhendelser, men ifølge opplysningene om skredpunktene i 

NVDB, antas det av Statens vegvesen at skred kan over veg hvert 10. år, for hvert av 

skredpunktene. 

Informasjon om tidligere skredhendelser er mangelfull. Ifølge Statens vegvesen sin 

rapport om skredpunktene [1] foreligger det kun informasjon om ett skred i Risstøyl 

24.2.2020 som ikke traff veg, mens ved Bergstøyl skal skred ha truffet veg 19.2.2008. 

Statens Vegvesen/fylkeskommunen har gode bilder som gir god oversikt over 

løsneområder og utløp for hendelsen ved Risstøyl 24.02.2020, se Figur 2. For hendelsen 

ved Bergstøyl foreligger det ikke bilder eller annen dokumentasjon. Dokumenterte 

hendelser er gitt i Tabell 2. 
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Asplan Viak har bedt fylkeskommunen høre med grunneiere og entreprenør som brøyter 

veg om mer informasjon om eventuelle skred ned på veg. Lisbeth Lehn Fosse, rådgiver i 

fylkeskommune, har snakket med brøytesjåfør som kom med følgende opplysninger: 

Bergstøyl: 

Gått ras her (vet ikke hvor ofte) som har kommet ut i vegen 2 ganger fra 2005-2010 (mente 
han å huske). Da var skredet ca. 3 m høyt i en ca. 15 meters lengde på vegen. 

Risstøyl:

Det går skred hvert år her, men det har aldri kommet ned til vegbanen. Det nærmeste han 
har observert er ca. 15-20 m fra vegen i området ved den gamle vegsløyfa/leggeplassen 
for ved. 

Tabell 2: Dokumenterte skredhendelser på skredpunktene Bergstøyl og Risstøyl.
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Figur 2: Bilde fra skredet i Risstøyl 24.2.2020 (foto: Audun Langelid)

Ifølge rapporten til SVV vises det til at det sannsynligvis gikk et skred over veg i 2014 også, 

men ingen skriftlige kilder kan vise til dette. Lokale grunneiere skal også ha observert 

hyppig skredaktivitet i området de siste årene, uten at skred har nådd veg. Dette er heller 

ikke skriftlig dokumentert. 

Basert på opplysningene over er det ikke skredhistorikk som tilsier at skred fra Risstøyl og 

Bergstøyl når veg ca. hvert 10 år, men sjeldnere. For Risstøyl har det ikke nådd veg, mens 

den årlige skredfrekvensen for Bergstøyl kan antas å være < 1/10, men >1/20.

1.3. Skredfaglig vurdering utført av Statens vegvesen

Statens vegvesen [1] har benyttet skredhendelsen ved Risstøyl 24.2.2020, og generell 

terrengvurdering med tanke på snøskred for å fastsette mulige løsneområder for både 

Risstøyl og Bergstøyl, disse er gitt i Figur 3. 

Risstøyl
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Figur 3: Terrenghelling, aktuelle løsneområder for snøskred, og områder med skog er vist i figuren. 
Løsneområdet for Risstøyl er mer detaljert inntegnet på grunn av dokumentert snøskred fra 24.2.2020. Figuren 
er hentet fra SVV sin rapport [1]. 

SVV har i sin rapport utført skredsimuleringer i RAMMS [4], hvor simuleringene i 

skredløpet ved Risstøyl er kalibrert opp mot skredhendelsen i skredløpet ved Risstøyl 

24.2.2020. SVV presiserer at lite kunnskap om tidligere skredhendelser gjør at 

skredsimuleringene vil ha begrenset nøyaktighet. SVV så i hovedsak på deteksjon av skred 

og varsling av skred. I så øyemed vil farten på skredmassene være av stor betydning. 

Simuleringene viser at skredet ved Risstøyl kan dele seg i to skredløp, hvor den sørlige 

grenen er den største. Her samles skredmassene i et kanalisert skredløp ved ca. 800 moh 

før det spres utover et mer åpent landskap ned mot vegen. I det åpne terrenget reduseres 

hastigheten. Når skredet når skogen, reduseres hastigheten ytterligere. I simuleringen når 

skredet akkurat ned til vegen. Skogen har en bremsende effekt. Skredløpet ved Bergstøyl 

samles raskt i et kanalisert skredløp, og forblir kanalisert til det nærmer seg vegen. Ved 

Bergstøyl krysser skredmassene vegen. Største simulerte skredhastighet er i overkant av 

30 m/s. Ved Bergstøyl er hastigheten ca. 12 m/s når skredet krysser vegen. 

SVV [1] så også på muligheten med omlegging av veg, men dette er ikke aktuelt for 

fylkeskommunen. 
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1.3.1. Foreslåtte terrengtiltak

Forslagene, på skissestadium, er hentet fra SVV sin rapport [1]. 

Bremsekjegler og fangvoll Bergstøyl 
SVV simulerte skred med en 10 m høy fangvoll ved vegen ved Bergstøyl. Utløpslengden 

forkortes som følge av fangvollen. Nødvendig høyden på en slik voll er ikke vurdert i detalj 

av SVV, men en høyde på 10-15 m er naturlig å tenke seg i tillegg til et magasin oppstrøms 

vollen. Vannhåndtering kan også her bli utfordrende. Lengre opp i skredløpet kan det 

være aktuelt å etablere terrengtiltak for å redusere hastigheten til skredene og således 

redusere høyden på fangvollen. Dette kan gjøres ved å etablere skredkjegler i to rader, for 

eksempel en i øverste rad og to i nederste rad. En mulig skissert plassering av kjegler og 

fangvoll er vist i Figur 4.

Lede- og fangvoll ved Risstøyl
Oppsummert anbefaler SVV ledevoll som forlenger en rygg i terrenget (se blå voll i Figur 

4) og en fangvoll ved vegen (oransje farge i Figur 4). SVV nevner at det ikke er ønskelig å 

lede bekken gjennom vollen, og slikt sett kan vannhåndtering bli utfordrende. 
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Figur 4: Forslag til skredsikring i form av ulike typer terrengtiltak (fangvoller, ledevoll og bremsekjegler).

1.4. Oppsummering og videre arbeid 

Terrengtiltak er gjennomførbart, men hvordan disse bør utformes er ikke fastlagt i SVV sin 

rapport [1]. Rapporten gir ikke noen endelig konklusjon eller detaljerte løsninger, derfor 

er det nødvendig å utføre mer detaljerte analyser. Effekten av terrengtiltak er heller ikke 

kvantifisert. SVV anbefaler at en sensitivitetsanalyse av inngangsparametere og andre 

skredstørrelser bør gjennomføres i neste planfase dersom det er behov for mer detaljert 

skredsimulering. 

Asplan Viak har jobbet videre med ulike forslag til terrengtiltak, basert på mer detaljert 

skredsimulering med bruk av klimadata. 
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2. Forslag til plassering og dimensjonering av 
terrengtiltak 

Med gjennomsnittlig trafikkmengde normalisert over ett år på 100 kjøretøy/døgn, kan 

man akseptere en årlig nominell skredsannsynlighet på 1/20 Innenfor hver km 

(enhetsstrekning). Det vil si at man skal sikre vegen mot skred med årlig sannsynlighet 

større enn 1/20 (20-årsskredet). 

Som SVV viser til i sin rapport [1] bør det gjennomføres mer detaljert skredsimulering for 

dimensjonering av nødvendig terrengtiltak. I en første fase er det viktig å fastsette 

størrelsen på løsneområder, i areal, men og antatt bruddkanthøyde for et 20-årsskred. 

Areal løsneområder er i stor grad basert på observasjoner av skredhendelsen 24.02.2020 

og innledende vurderinger utført av SVV, mens bruddkanthøyde er argumentert ut ifra 

klimadata på nedbør i form av snø. 

Asplan Viak gjennomført befaring 28. april 2022. Ulike forslag til terrengtiltak for de to 

skredpunktene har blitt diskutert i så å si ukentlige møter mellom Asplan Viak og 

fylkeskommunen. 

2.1. Områdebeskrivelse 

2.1.1. Observasjoner i felt

Asplan Viak gjennomført befaring 28. april 2022. Skredbanene ble studert til fots, og i 

etterkant gjennom foto og dronefoto. 

Flere av de skogkledde fjellsidene er hogstfelt og flatehogst utføres. 

For skredbanen ved Bergstøyl ble det ikke observert tegn til skredskadet skog, men 

skogen nært det kanaliserte løpet er av yngre alder, og til dels fraværende Figur 5. Dette 

kan tyde på tidligere skredaktivitet som har ryddet vekk skog. Skredløpet ved Bergstøyl 

samles raskt i et kanalisert skredløp, og forblir kanalisert til det nærmer seg vegen.
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Figur 5: Skredbane/kanalisert løp Bergstøyl. Nært løpet er skogen lavere (av yngre alder), til dels fraværende.
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Figur 6: Skredløpet/kanalisert løp Bergstøyl sett ned mot vegen.

Ved Risstøyl er det tydelige tegn til sist større skredaktivitet 24. februar 2020. Skogen er 

tydelig skredskadet med utløp ned til ca. kote 500, omtrent 150 lengdemeter fra vegen. 

Trærne felt av skredmasser er relative voksne trær med høyde opp mot 4 meter. Dette 

indikerer at snøskredhendelsen med en såpass stor utbredelse som den i februar 2020 er 

relativ sjelden. Årringer på de skredfelte trærne har ikke blitt telt av Asplan Viak. 

Ifølge tegn til skredskadet skog har skredet relativt stor lateral utbreldelse i nedre del. 

Terrenget åpner seg, bli slakere og skredmasser bremses trolig opp og brer seg derfor 

utover. Skogen har og en bremsende effekt, og når skredet når skogen, reduseres 

hastigheten ytterligere. Skredet 24. februar 2020 nådde ikke vegen. 
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Figur 7: Dronebilde av hele skredløpet til Risstøyl. Knekte større trær ses tydelig nede til høyre i bildet. 

Figur 8: Dronebilde som viser nedre del av skredløpet i form av knekte trær.
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2.1.2. Klimadata

For fastsetting av bruddkanthøyder for snøskred med årlig gjentaksintervall 1/20, og for 

vurdering av terreng som typisk samler mer snø (le-terreng), har klimadata for området og 

værdata i dagene i forkant av skredhendelsen 24.februar 2020 blitt sett nærmere på. Det 

er data på snø og vind som er mest lagt vekt på. 

Nedbørsdata er henta fra NVE sitt «Grid times series» API [5]. Datasettet er SeNorge2 som 

er basert på observerte og interpolerte data fra 1957 fram til 2020 [6]. Vindroser er basert 

på data fra mars 2018 til mars 2021. Interpolerte data er justert for høyde over havet. 

Klimadata er hentet fra Bergstøyl, ca. 500 moh.  
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Figur 9: Klimadata for Bergstøyl.

Figur 10: Vinddata for Bergstøyl.
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Normaler
Klimadata for Bergstøyl er gitt i Figur 9. Gjennomsnittlig maksimal snødybde er 132 cm. 

Figur 10 viser dominerende vindretning, vindretning for generell nedbør og vindretning 

ved snø (temperatur under 1˚C). Figuren viser at flest dager er registeret med vind fra 

nordvest og vest. Nedbørsførende vindretning er i hovedsak fra vest. Snøførende 

vindretning er i hovedsak fra nordvest.  

Ekstremverdier
Utrekninger av ekstremverdiar kan utføres etter ulike metoder i NIFS rapport 2014/22 

«Hvordan beregne ekstremverdier for gitte gjentaksintervaller» [7]. Figur 9 viser 

returverdier for 3 døgns snømengde beregnet med Gumbel-metoden. En oppsummering 

av ekstremverdier for snø for gitte gjentaksintervall er vist i Tabell 3. For fastsetting av 

bruddkanthøyde for ulike sannsynlighetsscenarier for faresonekartlegging skred i bratt 

terreng er det vanlig praksis å se på 3-døgns nedbør og legge til snødrift hvis 

løsneområdet er et le-området [8]. For dette scenarioet er bruddkanthøyde beregnet med 

utgangspunkt i 3-døgns nysnøtilvekst med 100 års gjentaksintervall. Returverdi 3 døgns 

snømengde 20 eller 50 år er ikke hentet ut. For snødrift må det gjøres en skjønnsmessig 

vurdering av mulig nærliggende henteområde for snø. Det vanlige er å legge til 30-50 cm 

snø. 

Tabell 3: Ekstremverdier for ulike gjentaksintervall 3-døgns snømengde.

Returverdiar for 3 døgns snømengde 
(cm) 

Lokalitet  100 år  1000 år  

Bergstøyl 52 67

x

Værdata snøskred 24.februar 2020
Det vurderes at skredet som gikk 24.februar 2020 var et relativt sjeldent skred i og med at 

større trær ble tatt av skredet. Det har derfor blitt sett på værdata for denne dagen for å få 

et bedre grunnlag for å si noe om mulig gjentaksintervall, og videre for nødvendige 

dimensjoner på skredsikringstiltak. Værdata er hentet fra xgeo.no [5]. Fra 22- 23 februar 

kom det totalt nærmere 70 mm nedbør ved værstasjon E134 Vinje (490 moh) Figur 11. 

Denne stasjonen ligger ca. 6 km fra skredbanene Risstøyl og Bergstøyl, og det er grunn til 

å tro at det kom tilsvarende nedbør ved Bergstøyl/Risstøyl. Vindretning i forkant av 
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skredhendelsesdagen og selve dagen var fra vest med styrke opp mot liten storm 22. 

februar, med avtagende vindstyrke fram mot skredhendelsesdagen.   

Basert på klimadata må nedbøren som kom i forkant av 24. februar anses som en sjelden 

nedbørshendelse, og med et årlig gjentaksintervall <1/20. 

Figur 11: Nedbørsdata fra nærliggende værstasjon, E134 Vinje.

2.1.3. Mulige løsneområder Bergstøyl og Risstøyl

Terrenget ved de to skredløpene er østvendt. Over skoggrensa, på ca. 800-850 moh, er 

det bratt nok til at snøskred kan løsne, se Figur 12. Fjelltoppene, vest for skredløpene, er 

relativt slake med store henteområder for vinden som kan frakte snø ut i løsneområder. 

Skisserte mulige løsneområder ligger i le for vind fra vest, som er snøførende 

vindretninger. Asplan Viak har anvendt ca. de samme løsneområdene som skissert av SVV 

i deres rapport [1]. Løsneområdene for Risstøyl er skissert ut ifra hendelsen 24.februar 

2020.
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Figur 12: Mulige løsneområder for Bergstøyl og Risstøyl er skissert inn. Løsneområdene er merket med 1-3. 
Terrenghelling merket med ulike farger.

2.2. Simulering snøskred 

Asplan Viak SVV har utført skredsimuleringer i RAMMS [4], men har sett mer i detalj på 

inputparametere som legges til grunn for skredsimuleringene sammenlignet med 

simuleringene utført av SVV [1]. I simuleringene utført av SVV har Asplan Viak stilt spørsmål 

om anvendte parameter. SVV har brukt skredstørrelse «large», selv om løsneområdene 

sine volum tilsvarer «small». Det anvendte høydenivået anvendt av SVV er 900-500. Dette 

3

1

2
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er justert da det er vanlig å ha et intervall på 500 mellom høydenivåene. Asplan Viak har 

også brukt et høyere gjentaksintervall enn SVV, fra 100 til 30. Alle de nevnte parameterne 

over påvirker friksjonen til skredmassene og vil få utslag på fart skredmasser, flytehøyde 

og utløpslengde. 

2.2.1. Kartgrunnlag 

Det har blitt lastet ned kotegrunnlag fra www.hoydedata.no, prosjekt NDH Tokke 2 pkt 

2018, NHD Tokke, 5 pkt 2017 og Vestfold og Telemark 5 pkt 2021 [9]. Datasettet har 

punkttetthet 5 og 2 punkt/m2 og oppløsning 0,25 og 0,5 m. Behandling av terrengdata, 

produksjon av kartbilder og terrengmodell til simuleringer er utført ved hjelp av 

programvaren ArcGIS Pro 2.9.0. Alle kartene er lagd med datum ETRS 1989 og 

koordinatsystem UTM sone 33N. Terrengdata er studert i ArcGIS Pro og det er produsert 

terrengmodell (raster) og skyggerelieffkart i programmet.

2.2.2. Anvendte parameter og oversikt simuleringer

Det har blitt brukt automatisk beregning av friksjonsparametere (µ og ξ) for 30 års 

gjentaksintervall og «small» eller «medium» avalanche. Høydenivå er justert etter anbefalte 

tilpassinger til norske forhold [10]. Den lokale skoggrensa er ca. 650 moh. som gir 

anbefalte høydenivå tilsvarende 900 moh. for øvre, og 400 moh. for nedre verdi. En finner 

ikke nasjonale retningslinjer for modellering av snøskred i RAMMS. De anvendte 

innstillingene er derfor i stor grad basert på skjønn. 

Løsneområdene er definert ut fra terrenghelling og -form, terrengruhet, vegetasjon, 

observasjoner og klimatiske trekk, se avsnitt 2.1.3. 

Bruddkanthøyde er vurdert ut fra klimadata og observasjoner gitt i avsnitt 2.1.2. Medriving 

er ikke inkludert i flaket da det blir vurdert at usikkerheten i størrelsen på løsneområdene 

og bruddkanthøyden trolig tar hensyn til mulig medriving. 

Innstillinger brukt i snøskredmodellering er listet opp i Tabell 4. Det har blitt brukt 

terrengmodell med 5x5 m ned til 1x1 m horisontal oppløsning i modelleringene for å 

tilstrekkelig få med viktige terrengformasjoner, og for å teste ulike forslag til sikringstiltak. I 

tabellen er det og lagt til hvilke(t) sikringstiltak som for enkelte av simuleringene er lagt inn 

i terrengmodellen. Forslag til de ulike sikringstiltakene er dimensjonert ut ifra håndboka til 

SVV på snøskred [11]. 

Løsneområde 1, 2 og 3 er modellert samtidig i de ulike simuleringene. 
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Tabell 4:  Modellerte snøskred med tilhørende resultat. Løsneområde 0, 1 og 2 er de som påvirker 
kartleggingsområdet med vurdert ødeleggende krefter. 
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Kommentar til modellering

1: >1/20 30 

cm

nei 5 % 300, M 1: 25 500

2: 20 000

3: 28 600

1: 7600

2: 6000

3: 8600

5 Risstøyl: Følger to skredbaner. Når ikke veg. Viser 

større utbredelse enn 24. februar skredet. Farten 

avtar i stor grad ved samme punkt som maks 

utbredelse 24. februar skredet.

Bergstøyl: Følger kanalisert løp. Når veg med en 

fart på 5 m/s, og flytehøyde ca 1 m i en bredde 

opp mot 35 m. 

2: =1/20 50 

cm

20 

cm

5 % 300, M 1: 25 500

2: 20 000

3: 28 600

1: 12 750

2: 10 000

3: 14 300

5 Risstøyl: Følger to skredbaner. Stopper 20 m før 

veg.  Farten avtar i stor grad ved samme punkt 

som maks utbredelse 24. februar skredet, men 

farten er høyere her enn for simulering >1/20.

Bergstøyl: Følger kanalisert løp. Når veg med en 

fart på 5 m/s, og flytehøyde opp mot 2 m i en 

bredde opp mot 35 m.

3: 

<1/20, 

>1/50

(sannsyn

lighet 

større 

enn 

1/50, og 

mindre 

enn 

1/20)

70 

cm

40 

cm

5 % 300, M 1: 25 500

2: 20 000

3: 28 600

1: 17 850

2: 14 000

3: 20 000

5 Risstøyl: Følger to skredbaner. Når veg med lav 

fart (<2 m/s) og lave flytehøyder (<0,5 m). Farten 

avtar i stor grad ved samme punkt som maks 

utbredelse 24. februar skredet. Farten er mye likt 

som for skredet som simulert for 1/20.

Bergstøyl: Følger kanalisert løp. Når veg med en 

fart på 7 m/s, og flytehøyde opp mot 2,5 m i en 

bredde opp mot 40 m. 

2.2.3. Resultat modellering 

Resultat fra RAMMS simulering på fart og flytehøyde som viser utløste skred fra 

løsneområde 1, 2 og 3 med bruddkant 0,5 m (skred med årlig gjentaksintervall 1/20). er 

vist i Figur 13 og Figur 14. 



asplanviak.no 22

Bergstøyl
Alle simuleringene viser utløp ned på vegen. Basert på simuleringsresultat og muntlige 

observasjoner av skredhendelser har skred ned på veg av en viss størrelse høyst trolig et 

gjentaksintervall >1/20. Dette støttes av klimadata og simuleringer. 

Risstøyl

Med anvendte parametere og værdata fra skredhendelsesdagen 24.februar 2020 som 

tilsier en sjelden værhendelse får vi en større utbredelse av skredmasser enn det som 

faktisk ble observert. Det kunne ha blitt utført flere simuleringer med ulike 

inngangsparametere for å kalibrere seg fram til 24.februar skredutbredelsen. Uansett, 

basert på observasjoner om at skred aldri har nådd veg kan vi argumentere for at en 

skredhendelse med utløp ned på vegen er en svært sjelden hendelse, og sjeldnere enn 

en gang per 20 år. 
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Figur 13: Resultat fra RAMMS simulering på fart som viser utløste skred fra løsneområde 1, 2 og 3 med 
bruddkant 0,5 m (skred med årlig gjentaksintervall 1/20). 
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Figur 14: Resultat fra RAMMS simulering på flytehøyde som viser utløste skred fra løsneområde 1, 2 og 3 med 
bruddkant 0,5 m (skred med årlig gjentaksintervall 1/20).

2.2.4. Faresoner snøskred

Basert på observerte og simulerte snøskred har faresoner snøskred med årlig nominell 

sannsynlighet større enn ett skred per 20 år (>1/20), og skred med lavere 

gjentakstintervall ett skred per 20 år, men høyere enn ett skred per 50 år (<1/20, >1/50) 

blitt inntegnet, se Figur 15 . 
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Figur 15: Faresoner snøskred som viser med gjentaksintervall større enn ett skred per 20 år (>1/20), og skred 
med lavere gjentakstintervall ett skred per 20 år, men høyere enn ett skred per 50 år (<1/20, >1/50).

2.3. Forslag til sikringstiltak

2.3.1. Generelt om lede- og fangvoll, og bremsekjegler

Forslag til de ulike sikringstiltakene har blitt dimensjonert ut ifra RAMMS resultat og 

håndboka til SVV på snøskred [11]. Dimensjonering av vollhøyde er basert på flytehøyden 

til skredet, i tillegg til den ekstra oppstuvingshøyden i møte med vollen [11]. 
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Oppstuvingshøyden er en funksjon av energihøyden. For beregning av nødvendig 

vollhøyde er formel 8.6 for ledevoll og 8.7 for fangvoll fra håndboka til SVV benyttet [11], 

se s. 95 og s. 98. 

• 8.6: 

• 8.7: 

Der Hvoll er nødvendig høyde på vollene, Hskred er skredets flytehøyde og Hsnø er avlagret 

snø. Ifølge klimadata [12] er maksimal gjennomsnittlig snøhøyde i området på ca 1,5 m. 

Dette er også lagt inn i høyden av vollen. Konstanten, k, settes ofte til 0,9 for tørre 

snøskred. Denne k-verdien gjelder for voller som har helling på 60 grader eller brattere. 

Dersom vollen bygges med hellinger på 45 grader eller slakere anbefales å bruke verdien 

0,9 for tørrsnøskred (les mer om konstanten k i håndboka [11] s. 99).  Generelt er anbefalt 

helling på skredvollen på støtsiden over 60 grader, men denne kan reduseres til 40 grader 

ved å endre konstanten til 1, som igjen gir økt effektiv vollhøyde. 

En forutsetning for at fangvoller skal fungere tilfredsstillende er at lagringsarealet på 

skredsiden av vollen er tilstrekkelig. Lagringsarealet kan regnes ved å trekke en linje fra 

vollkrona og med 5 grader helling mot skredområdet, se Figur 16. Et estimat av 

nødvendig volum på lagringsarealet er utført ved å anslå areal avsetning multiplisert med 

ca. gjennomsnittlig avsetningshøyde på skredmasser. 

Figur 16: Prinsippskisse for utforming av en ledevoll.

For bremsekjegler ble det tatt utgangspunkt i håndboka til SVV [11] hvor det generelt 

anbefales at høyden på bremsekjeglene bør være minimum to ganger skredets 

flytehøyde. Dessuten bør en ta i betraktning at det også kan ligge snø rundt kjeglene før 
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skredet opptrer. Det vises og til at frontene av kjeglene bør være relativt bratt. Les mer om 

bremsekjegler s. 84-91 i håndboka. 

Drenering av vollområdet må utføres slik at vannhåndteringen opprettholdes. Kulvert 

gjennom voll er vanlig, men det må da antas at kulverten til tider vil bli fylt opp med 

skredmasse, og innløpet til drensvegen bør utformes slik at den er best mulig beskyttet 

mot å bli tettet av skredmasser. Det kan også være et forslag å etablere en alternativ 

drensveg dersom stikkrenna likevel skulle gå tett, som ved at en stikkerenne blir etablert 

høyere opp på tiltaket, 

Anbefalt dimensjonering og utforming av voll gitt i avsnitt 2.3.3 må videre 

detaljprosjekteres.

2.3.2. Foreslåtte sikringstiltak

Bergstøyl

• Fangvoll med avlagringsareal: Skredbanen ved Bergstøyl er en kanalisert 

skredbane, og en fangvoll vil være effektiv for å redusere sannsynligheten for utløp 

ned på vegen. En 5 m høy fangvoll med bratt støtside (3:1) med et større 

avlagringsbasseng har blitt lagt inn i terrengmodellen, se skyggerelieff i Figur 17. 

Se simuleringsresultat i Figur 18. For dimensjonering av fangvollen har det blitt tatt 

utgangspunkt i simuleringsresultat med et skredscenario =1/20.

Figur 17: Skyggerelieff av fangvoll med avlagringsbasseng ved Bergstøyl.
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Figur 18: Simulering med 5 m høy fangvoll ved Bergstøyl viser god effekt for å stoppe skredmasser 
før de når veg.

Risstøyl
For Risstøyl har det blitt sett på flere ulike alternativ for å redusere sannsynlighet for skred 

ned på veg. For fylkeskommunen er det ikke ønskelig å lede bekken gjennom 

sikringstiltak, og fangvoll i nedre deler av skredbanen er derfor ikke vurdert som et 

alternativ. 

• Ledevoll: I et første stadium ble en 5 m høy ledevoll med bratt støtside (3:1) som 

øker og forlenger det naturlige terrenget, en ryggformasjon, fra kote 490-486, lagt 

inn i terrengmodellen for å se om et slikt tiltak vil kunne ha en bremsende effekt på 

større snøskred, bremse utløpslengden og redusere sannsynligheten for utløp ned 

på veg. Skyggerelieff av tiltaket er vist i Figur 19. Simuleringsresultat vist i Figur 20 
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viser at et slikt tiltak vil ha begrenset effekt. Hastigheten til skredet ble kun noe 

redusert og utløpslengden var mye lik som uten tiltak.

Figur 19: 5 m høy ledevoll lagt inn i terrengmodell, ca ved kote 490 til 486. 
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Figur 20: Simulering med 5 m høy ledevoll ved Risstøyl. Sammenlignet med simulering uten tiltak vist 
i Figur 13, er det lite effekt av en slik ledevoll.

• Bremsekjegler: Videre ble to stk 5 m høyde bremsekjegler med en relativ slak 

støtside (1:2) lagt inn i terrengmodellen ved kote 500. Skyggerelieff av tiltaket er 

vist i Figur 21. Simulerte resultat viser at kjeglene har begrenset effekt der 

hastigheten til skredet ikke reduseres nevneverdig. Ved etablering av 

bremsekjegler ville håndteringen av bekken vært enklere da bekken kan legges 

mellom kjeglene. Se simuleringsresultat med kjegler i Figur 22.  
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Figur 21: Bremsekjegler lagt inn i terrengmodell, ca ved kote 500.

Figur 22: Simulering med to stk bremsekjegler ved Risstøyl. Sammenlignet med simulering uten tiltak 
vist i Figur 13, er det lite effekt av slike terrengtiltak. 
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• Fangvoll ved veg: Bekken er lagt i stikkrenne ved vegen. For å redusere 

sannsynligheten for utløp ned på veg vil det være hensiktsmessig etablere en 

fangvoll nede vegen. Det vil også være enklere for drift og vedlikehold med et 

tiltak veg-nært. En fangvoll nede ved veg har ikke blitt lagt inn i terrengmodell og 

simulert med da utførte simuleringer ikke viser større utløp ned til og over veg. For 

dimensjonering av fangvollen har det blitt tatt utgangspunkt i simuleringsresultat 

med et skredscenario sjeldnere enn ett skred per 1/20, men hyppigere enn ett 

skred per 1/50 år. 

2.3.3. Anbefalte plassering og dimensjonering sikringstiltak

Bergstøyl
For dimensjonering av voll ved Bergstøyl er det tatt utgangspunkt i et skredscenario med 

årlig gjentaksintervall 1/20. Basert på hastighet, flytehøyde og strømmingsretning på et 

slikt skred har det blitt dimensjonert og foreslått plassering til sikringstiltak. Med en 

hastighet opp på 5 m/s flytehøyde på ca. 2 m, og en bratt støtside på voll (konstanten k 

settes derfor lik 0,9) på ca. 3:1, anbefales det en vollhøyde på 5 m. Ut ifra utbredelsen på 

skredet bør fangvollen ha en lengde på 35 meter. Nødvendig avlagringsvolum ved voll er 

estimert til å være ca. 2000 m3. Skisse av utforming av voll er vist i Figur 16. 

Vollen er foreslått satt opp med en avstand på ca. 40 m fra veg. Da er avstanden målt fra 

bunn/nedre del av leside (østside) av vollen. Fra midten av vollkrone til veg er foreslått 

avstand ca. 65 m.
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Figur 23: RAMMS resultat fra simulering med 0,7 m bruddkant (skredscenario 1/20) som viser avsetning av 
skredmasser. Ca. bredde av tiltaket anbefales til 35 m.

Risstøyl
Da simulerte skred og observerte skred ikke når ned til veg er det tatt utgangspunkt i et 

relativt sjeldent scenario, et skred med årlig gjentaksintervall lavere enn ett skred per 20 

år, men høyere enn ett skred per 50 år (<1/20, >1/50), altså et skred som er sjeldnere enn 

akseptert skredsannsynlighet (Tabell 1). Basert på hastighet, flytehøyde og 

strømmingsretning på et slikt skred har det blitt dimensjonert og foreslått plassering til 

sikringstiltak. Med en hastighet opp mot 4 m/s flytehøyde på ca. 0,6 m, og en slakere 

35 

meter



asplanviak.no 34

støtside på voll (konstanten k settes derfor lik 1) med en helling på ca. 45º, anbefales det 

en vollhøyde på 3 m. 

Ut ifra utbredelsen på skredet bør fangvollen ha en lengde på 30 meter. Nødvendig 

avlagringsvolum ved voll er estimert til å være ca. 450 m3. Skisse av utforming av voll er 

vist i Figur 16. Voll anbefales å plasseres så langt ned i skredbanen som mulig der 

kreftene, farten og flytehøyden på skredet vil være lavere. Det vil si så nær veg som mulig. 

Dette for å kunne etablere et så lite sikringstiltak som mulig. 

Figur 24: RAMMS resultat fra simulering med 0,7 m bruddkant (skredscenario (<1/20, >1/50) som viser 
avsetning av skredmasser. Ca. bredde av tiltaket anbefales til 30 m. 

30 meter
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Faresoner snøskred som viser med gjentaksintervall større enn ett skred per 20 år (>1/20), 

og skred med lavere gjentakstintervall ett skred per 20 år, men høyere enn ett skred per 

50 år (<1/20, >1/50).
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