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E16 mellom Åsbrekkegjelet og Skromle bru skal breddeutvides. På strekningen er det tre kjente skredpunkter. Sørpeskred utgjør 
den mest fremtredende skredtypen på strekninga. 
 
Deler av planområdet er skredfarekartlagt i regi av NVE. Disse faresonene beskriver godt skredfaren i området, men et ekstra 
skredområde er lagt til i tillegg til NVEs faresoner.
 
Sørpeskredene følger forsenkinger i terrenget og i hovedsak langs bekkeløp. Skredløpene planlegges  sikret ved hjelp av to typer 
sikringstiltak: 1. I skredløpene rett oppstrøms vegen etableres magasiner hvor snømasser kan samles opp. 2. 
Stikkrenner/kulverter etableres, generelt med mye større dimensjon enn i dag. I tillegg legges det opp til et reserve gjennomløp 
dersom ett av de tettes.
 
Skredsikringstiltakene vil føre til at de aller fleste sørpeskred ikke vil skape utfordringer for trafikken. Dimensjonerende nominell 
årlig skredsannsynlighet på veg er i dette prosjektet 1/100.   

skred
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten beskriver skredfaren mot veg på strekninga Åsbrekkegjelet - Skromle bru på E16 
mellom Voss og Vinje, se figur 1. Mer info om prosjektet finnes her: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e16asbrekkegjelet  

Reguleringsplanen utarbeides for å utbedre vegstandarden på strekninga, og etablere forsterket 
midtoppmerking (FMO). I dette prosjektet er det også utarbeidet andre rapporter som er tilknyttet 
denne skredrapproten: 

• Ingeniørgeologisk rapport om bergskjæringer (C12258-GEOL-01) [1] 
• Geoteknisk rapport om stabilitet av løsmasser (C12258-GEOT-01) [2] 
• Hydrologisk rapport (C12258-HYDR-001) [3] 

Rapportens innhold skiller på faktaopplysninger (kapittel 3) og tolkning (kapittel 4).  

 

Figur 1. E16 Åsbrekkegjelet – Skromle bru er vist med to nåler. 

1.2 Veg- og trafikksituasjon 

Vegen er en del av riksvegrute 5C mellom Bergen og Oslo. Omkjøringsmulighetene er dårlige. Vegen i 
planområdet er til dels svingete og har lav standard.  

I dag er trafikkmengden ca. 3800 (ÅDT2020) kjøretøyer pr. døgn. Fremskrevet trafikkmengde til år 
2042 er beregnet til 4900. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e16asbrekkegjelet/
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1.3 Driftsituasjon og eksisterende tiltak/håndtering 

Sørpeskred (vann + snø) er den mest vanlige skredtypen som stenger vegen på strekningen. Disse 
skredene forekommer typisk når været raskt snur fra vintervær til mye regn og mildvær. 
Sørpeskredene forekommer langs bekkeløp, vanligvis i disse tre skredpunktene, også vist i figur 2: 

• Rinden (EV16 K S12D1 m3120-3269) 
o Samme løsneområder som Bjørkli S. Skredene kommer langs Skårsetgroa og deler 

seg i to bekker ved ca. 600 moh. 
• Bjørkli N og S (EV16 K S12D1 m3502-3698) består av tre bekker: 

o Skårsetgroa 
o Persleigrovi 
o Kvarmagrovi 

• Kvarmakløyve (EV16 K S12D1 m4072-4097) 
o Navnløs bekk 

Det er i dag ikke utført skredsikringstiltak på strekningen utover kulverter og stikkrenner. 

 

 

Figur 2. Tre kjente skredpunkt i planområdet. Legg merke til navnene til bekkene i området. De blir benyttet 
videre i rapporten sammen med skredpunktnavnene. 

1.4 Prosjektkontoll  

Det planlegges ikke skredsikringskonstruksjoner som forutsetter uavhengig kontroll av denne 
rapporten. Rapporten er kontrollert av sidemann. 

Rinden 

Bjørkli N og S 

Kvarmakløyve 
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1.5 Sikkerhetskrav for skred på veg 

Valg av sikkerhetsnivå for skred mot veg (restrisiko) er beskrevet i avsnitt 1.1.8 Sikkerhet mot skred i 
håndbok N200 [4]. Valg av sikkhetsnivå tar utgangspunkt i samlet skredsannsynlighet per km veg 
(enhetsstrekning) og dimensjonerende fremskrevet trafikkmengde. Merk at kravene satt i N200 
gjelder for veg hvor trafikken er i flyt. For rasteplasser, ferjekaier osv. med varig personopphold 
gjelder byggteknisk forskrift (TEK17). 

Vegprosjektet vil føre til en utbedring på ca. 3,5 km lengde. Innenfor hver km (enhetsstrekning) kan 
man akseptere en årlig nominell skredsannsynlighet på 1/100 ved ÅDT på 4900, som vist i tabell 1.    

Tabell 1 - Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet mot veg (Tabell 208.1 i N200 [4]). 

Dimensjonerende trafikkmengde Samlet skredsannsynlighet per km og år 

<500 1/20 
500 - 1499 1/50 

1500 – 3999 1/50 
4000 – 5999 1/100 

6000 – 11999 1/300 
≥12000 1/1000 

 

 

 

  

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=skred&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3aa8fed669-6208-4354-8fe6-9c93cb91a133&_t_ip=146.2.193.68%3a22376&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_Veiledninger_ParagrafPageType/_6a5743aa-2fec-409f-a5e6-b5f263f7f549_no&_t_hit.pos=1
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2 UTFØRTE UNDERSØKELSER OG ANALYSER 

2.1 Tidligere undersøkelser (interne og eksterne) 

• Skredfaresonekartlegging i regi av NVE [5] 
o Hovedkonklusjon: Sørpeskred er dimensjonerende skredtype i planområdet E16 

Asbekkegjelet-Skromle bru. 
• Internt prosjektark om skredsikringstiltak utarbeidet i forbindelse med kartlegging av 

skredsikringsbehov i 2019. 
• Notat fra forprosjekt om bergskjæringer og skred i forbindelse med forprosjekt til utbedring 

av veg gjennom planområdet [6]  

2.2 Undersøkelser i denne planfasen 

Befaring i planområdet er utført  25. august med tanke på å avdekke skredfarlige områder i 
planområdet. Observasjoner fra befaringen er presentert i denne rapporten. 

2.3 Kart- og GIS-analyser 

Hellingskart er vist i Vedlegg 1. Faresonekartet publisert av NVE [5] er vist i vedlegg 2. 

  



 E16 Åsbrekkegjelet - Skromle bru. Skredfaglig rapport til Reguleringsplan C12258-SKRED-01 
 

 
 

Side 9 av 32   

3 OMRÅDEBESKRIVELSE (FAKTA) 

3.1 Topografi 

Vegen går i dalbunnen på østsiden av Strandaelvi ca. 160 moh. På vestsiden av elva er det en bratt 
fjellside med toppen på ca. 500 moh. På østsida er terrenget noe slakere, skogkledt opp til ca. 800 
moh, og med fjelltopper på ca. 900 moh. Øverst i denne fjellsida er det flere slake områder som 
består av myr, innsjøer eller berg med tynt løsmassedekke.  

3.2 Vær og klima 

Klimaet i planområdet er preget av at dette er på Vestlandet, men at det typisk er kaldere enn ved 
kysten. Derfor er snødybden her ikke ubetydelig. Figur 3 viser største snødybde og årsnedbør ved ca. 
700 moh. Gjennomsnittlig maksimal snødyp er estimert til 125 cm. Årsnedbøren er også vist i figur 3, 
og viser en stigende trend. Flere værdata er vist i vedlegg 3.  

Vindretninger som gir nedbør i dette områder er typisk fra sør og sørvest.   

Maksimal døgnnedbør med en 100-års gjentaksintervall er estimert til 108 mm.  

 

Figur 3. Maksimal snødybde (til venstre), og årsnedbør (til høyre). Trender er vist som stiplede linjer. Flere 
værdata er vist i Vedlegg 3. Plott hentet frå AV-KLIMA [4], med data frå eklima.no). 

 

3.3 Skredhistorikk 

Planområdet er skredutsatt. I hovedsak er det sørpeskred (snø + vann) som har forekommet. Den 
mest alvorlige hendelsen er ved Skogstad i 1850 hvor 6 personer omkom i egen bolig. I 1928 er det 
rapportert at et stort sørpeskred skjedde like i nærheten, hvor et hus ble skadet, men ingen omkom 
[8]. Figur 4 viser en oversikt over registrerte skredhendelser i planområdet. Hendelsene er hentet fra 
Statens vegvesens database og fra NVE [8].  

Underrapportering av skredhendelser er vanlig, og et sørpeskred i 2021 er ikke rapportert. Et bilde 
fra skredhendelsen er vist i figur 5. Det er ikke kjent at dette skredløpet har hatt skred tidligere 
tidligere [9].    
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Figur 4. Registrerte skred i NVEs skreddatabase [8]. Alle hendelsene med isnedfall har løsnet fra 
bergskjæring. De to sørligste steinskred-hendelsene har også løsnet fra bergskjæring.  
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Figur 5. Sørpeskred ved skredpunkt Kvarmakløyvet 22. februar 2021. Foto: ukjent. 

 

3.4 Beskrivelse (løsneområde, skredløp, utløp) 

Faresonerapporten til NVE konkluderer med at det er sørpeskred som er dimensjonerende skredtype 
i planområdet siden det er få spor av andre skredtyper i nærheten av vegen [5]. Løsneområdene 
befinner seg typisk i slake områder som myr, utløp av vann og slake områder som ikke er skogkledt 
[10]. I dette området er dette områder normalt fra ca. 600 moh og opp til 800 moh. 
Sørpeskredhendelsen vist i figur 5 har ukjent løsneområde. Et mulig løsneområde kan være på dyrket 
mark i kombinasjon med vannveier tilknyttet veger i området. 

Sørpeskred har mye vann i massene og følger som oftest forsenkinger i terrenget, slik som bekker, 
elver og raviner. I terrenget oppstrøms planområdet er det flere slike terrengformer som er vist i 
Vedlegg 2 (NVE-nummerering 4C-4). 

Sørpeskredene stopper vanligvis når terrenget blir slakere eller at skredmassene spres utover en 
konveks terrengform. For vegen i planområdet har de fleste potensielle skredløpene relativt bratt 
helling helt ned mot vegen.    
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Steinsprang kan løsne i områder brattere enn 45˚. Det er flere områder ovenfor vegen hvor 
steinsprang kan løsne. De fleste slike løsneområder befinner seg langt ovenfor vegen, men ved 
Kvarmakløyvet er det en bratt skrent nært vegen.  

Flom- og jordskred kan løsne i bratte områder der det er løsmasser. Det finnes slike løsmasser i 
mindre deler av området. Skredløpene vil være de samme som for sørpeskred. 

3.5 Grunnforhold og hydrologi  

Løsmassene i planområdet er av NGU kartlagt og vist i Vedlegg 4. Størstedelen av området har tynt 
løsmassedekke, mens ved Byrkeli er det tydelige moreneavsetninger. Løsmassene er grovt kartlagt. 
Det er observert områder der løsmassefordelingen avviker fra NGUs kart. I hovedsak gjelder dette 
områder ved boliger, dyrket mark og i vegskjæringer. Her er det områder hvor løsmassemektigheten 
er større enn hva som er kartlagt som tynt løsmassedekke. Planområdet ligger over marin grense. 

Avrenning i planområdet er analysert i en egen hydrologisk analyse. Disse er publisert i egen rapport 
[3].  

3.6 Feltundersøkelser 

Undersøkelsene i felt omfatter befaring av potensielle skredløp og verifisering av skredobservasjoner. 
NVEs veileder for kartlegging av skredfare er benyttet [13]. Alle stikkrenner, kulverter og bruer ble 
befart sammen med noen av skredløpene. Figur 6 til figur 10 viser noen av bekkene hvor sørpeskred 
forekommer. 

Skredutløpet ved Kvarmakløve er vist i figur 6. Her er det bratt skråning ned mot vegen med en 
skikkrenne med diameter 500 mm. En slik stikkrenne vil ikke kunne ta unna et sørpeskred som vist i 
figur 5.  

Det er kun kulverten ved Kvarmagrovi, se figur 7, og brua ved Rinden som er dimensjonert for 
sørpeskred og stor vannføring. De andre vannvegene gjennom vegen er stikkrenner som ikke er 
dimensjonert, hverken for stor vannføring eller sørpeskred. 

Figur 11 viser en bergknaus ved Kvarmakløyvet. Her skal det etableres en bergskjæring. I enden av 
bergknausen er det en bratt skrent som kan ha potensiale for steinsprang. 
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Figur 6. Skredutløpet ved Kvarmakløve. Bekkenedløpet er så vidt synlig.  

 

Figur 7. Foto nedstrøms Persleiggrovi, ca. 40 høydemeter ovenfor vegbana. Trær har skader som følgje av 
sørpeskred, flomskred eller stor vannføring. 
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Figur 8. Persleiggrovi. Mye løsmasser i bekken. 

 

Figur 9. Kulverten ved Kvarmagrovi har fungert bra i følge byggeleder [9]. 
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Figur 10. Foto fra innløpet til stikkrenna ved Skårsetgroa og oppover. Her er det mye løsmasser og stein som 
følge av skred og stor vannføring. 

 

Figur 11. Vegen ved Kvarmakløyvet skal utvides og det etableres en bergskjæring her. I høyre billedkant går 
en bratt bergskrent oppover fra vegen.  
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4 SKREDFAGLIG VURDERING (TOLKNING) 

4.1 Framtidig forventa skredfrekvens 

Fremtidig klima vil føre til vesentlig økt fare for jord-, flom- og sørpeskred i planområdet [11]. Dette 
er hensyntatt i NVEs faresonekartlegging [5]. NVE har konkludert med at det stort sett er sørpeskred 
som er dimensjonerende skredtype for faresonene i planområdet. 

NVEs kartlegging av skredfaresoner kan se ut til å være overdimensjonert sammenlignet med 
registrerte sørpeskredobservasjoner på veg. Men SVVs skredobservasjoner finnes kun fra et kortere 
tidsrom enn hva NVEs kartlegging forholder seg til. Derfor dekker NVEs faresoner et større område 
enn hvor det er registrert sørpeskred på veg. Men siden kartleggingen skal hensynta et fremtidig 
klima, ser skredfaresonene ut til å være fornuftige. Skredsimuleringene hensyntar ikke at det er 
stikkrenner/kulverter/bruer under vegen. Derfor dekker simuleringsresultatene ekstra store områder 
ved vegen.  

Skredpunktet Kvarmakløyvet, se figur 2 er ikke vist som faresone i NVEs faresoner. Her gikk det skred 
i 2021, og det er rimelig å anta at det vil komme nye sørpeskred her. Det er derfor tegnet en egen 
100-års SVV-faresone her, basert på skredhendelsen.  

Dimensjonerende sikkerhet mot skred er nominell skredsannsynlighet på 1/100 år pr enhetsstrekning 
(se kap 1.5). Siste 11 år er det registrert 5 skredhendelser i NVDB. Alle har nok kommet inn i 
vegbanen, men kun tre av dem har ført til full stenging. Dette er en kort tidsperiode for å fastslå 
hyppighet av stengt veg, men at vegen er helt stengt hvert 5. år er ikke usannsynlig. Sørpeskredene 
skjer gjerne i sykluser slik at flere skredløp går samtidig.  

4.2 Utløsende faktorer 

NVEs faktaark for sørpeskred [10] kommer med faktorer som bidrar til sørpeskred: 

• Snødybde > 0,5 m 
• Terrenghelling i løsneområdet mellom 5˚ og 25˚. 
• Kraftig eller vedvarende regn/og eller snøsmelting 
• Høyt vanninnhold i snøen. 
• Snøskred som demmer opp vann. 

Sørpeskredhendelsene i planområdet har forekommet i perioder med omslag fra kaldt vær til regn og 
snøsmelting. Dette stemmer godt overens med værsituasjonen ved skredhendelsene i planområdet. 

Utløsende faktor for flomskred er typisk snøsmelting og regn. Dette er typiske værforhold som fører 
til økt skredfare, og blir varslet i varslingstjenesten www.varsom.no. 

4.3 Skreddynamikk (hastigheter, høyder, lengder, faser) 

NVEs rapport [5] om skredfaresoner viser til sørpeskredsimuleringer i planområdet. Simuleringen fra 
NVE vist i Vedlegg 2 viser maksimal flytehøyde i skred. Skredene dekker et stort areal og er tilpasset 
sjeldnere hendelser enn hva som er kravet for vegen i planområdet. I arbeidet med denne rapporten 
er det utført sørpeskredsimuleringer i to løsneområder med et mindre volum, se figur 12. 
Simuleringene viser likevel lignende utløp som sørpeskredsimuleringene fra NVE, men at 
utløpsarealet er mindre, samt at skredhøyden er lavere. Disse arealene tilsvarer mer hva som kan 
forventes ved 100-års hendelser. Inngangsparametere er satt i henhold til NVE rapport om simulering 
av sørpeskred [12] og vist i vedlegg 5.  

http://www.varsom.no/
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Både NVEs og SVVs simuleringer er utført i en terrengmodell hvor det ikke er bruer, kulverter og 
stikkrenner. Dermed vil det bli større skredutløp ved veien enn hva det ville blitt med åpne vannveier 
gjennom vegen. Foreslåtte skredsikringstiltak er heller ikke med i simuleringen. 

Skredhastigheten til sørpeskredene vil avgjøre skadepotensialet. Største simulerte skredhastighet er 
ca. 4 m/s ved Skårsetgrova og ca. 7 m/s ved Kvarmagrova. Kvarmagrova har et brattere skredløp utan 
forgreininger.  

 

Figur 12. Sørpeskredsimulering utført i for denne rapporten for noen av skredløpene i planområdet. Figuren 
viser maksimal flytehøyde av skredene. Legg merke til at flere av skredløpene har samme løsneområde. 
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5 ANBEFALTE SKREDSIKRINGSTILTAK 

I planområdet er det sørpeskred som dominerer. Registrerte skredhendelser er ved Kvarmagrovi, 
Persleiggrovi og Skårsetgroa. I tillegg gikk det i 2021 er skred ved skredpunkt Kvarmakløyvet. Det er 
her de største sikringstiltakene foreslås. Skredpunktene er i dag kun sikret med 
stikkrenner/kulvert/bru uten skredmagasin.   

Skredsikringen vil være to hovedtyper tiltak som sammen skal føre til at sikkerheten mot skred blir 
tilstrekkelig håndtert (tiltakene er skissert i kart). Diameter til stikkrenner/kulvert/bru og 
magasinstørrelser er vist i tabell 2. Tiltakene er også vist i Vedlegg 7.  

Her er sikringstiltakene oppsummert:  

• Magasinering av skredmasser oppstrøms vegen. Disse vil fange opp mye av skredmassene, 
samtidig som skredhastigheten, og dermed energien avtar, før de når vegen og 
stikkrenner/kulverter. Prinsippskisse av magasin er vist i figur 13.  

o Sidene av magasinene tørrmures med helling på ca. 2:1 eller brattere. 
o Magasinene må sikres mot erosjon (steinsetting) 
o Magasinene må kunne tømmes for løsmasser ved behov. 
o Bunnen av magasinene bør være 2-3 m lavere enn terrenget forøvrig. 

 
• Stikkrenner/kulverter og bruer med økte tverrsnitt.  

o Dersom stikkrenna/kulverten tettes av skredmasser bør det legges opp til at vannet 
har et alternativt avløp (overløp), eventuelt at det renner i grøft til neste stikkrenne. 
For de mest aktive skredløpene er det tegnet inn sikringsforslag med to avløp.  

o Innløpene utføres med vingemur. 
o Utløpet av stikkrenne/kulvert må sikres mot erosjon. 

Tabell 2. Dimensjoner av stikkrenne/kulvert/bru og skredmagasin for skredpunktene. Stikkrenne for overløp 
er vist i parentes.  

Skredpunkt Bekkenavn Dagens diameter 
stikkrenne/kulvert 
[mm] 

Diameter basert 
på flom-
beregning [mm] 

Diameter basert 
på sørpeskred 
[mm] 

Volum av 
skredmagasin 
[m3] 

Kvarmakløyvet - 500 1600 ≥1600 + (1000) 100-200  
Bjørkli N og S Kvarmagrovi 4500 x 2000 4500 x 2000 4500 x 2000 + 

(1000) 
500-700 

Bjørkli N og S Persleiggrovi 1000 2400 2600 + (1200) 600-800 
Bjørkli N og S Skorsetgroa 1400 3600 2 x 2000 + (1200) 

eller bru 4000 x 
2000 + (1200) 

1500 - 2000 

Rinden Rinden 1 4750 x 4005 4750 x 4005 4750 x 4005 500 - 700 
Rinden Rinden 2 700 1200 1600 100 - 150 
Rinden Rinden 3 1000 1400 1600 150 - 200 

 

Nedenfor beskrives skredsikringen for hvert enkelt skredløp. Skredsikringstiltakene er vist i kart i 
vedlegg 7. 

Kvarmakløyvet (m 4080) 

Her er terrenget bratt og dagens stikkrenne på Ø500 mm er for liten. Selv et lite skred vil føre til at 
massene kommer ut i vegbanen. Det er vanskelig å etablere et stort skredmagasin her på grunn av at 
terrenget er bratt og består av løsmasser. Bekkeløpet må bygges opp av tørrstein slik at det lages et 
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magasin samt at massene lett treffer stikkrenna med diameter minimum 1600 mm, helst enda større. 
Stikkrenne for overløp etableres ca. 10 m sør for hovedstikkrenne. 

Kvarmagrovi (m 3680) 

Skredløpet er tydelig i dag, og kommer ned til en tørrsteinsmurt kulvert. Her flyttes vegen lengre 
unna elva. Det må etableres et skredmagasin samt at dimensjonen på kulverten videreføres. Det 
etableres en reservestikkrenne 10 m sør for kulverten. 

Ved store sørpeskred kan skredet få overløp ved ca. 250 moh. Da kan det kommer en del vann på 
avveie og følge gårdsveg ned mot E16 ved meterverdi 3850. Her anbefales det å øke dimensjonen til 
stikkrenna til Ø1000 mm. Alternativt kan man også bygge en voll ved 250 moh slik at skredet ikke går 
ut av bekkeløpet. 

Persleiggrovi (m 3610) 

Vegen flyttes lengre unna elva. Skredløpet går i en sving rett før det når ny veg. Her foreslås det å 
etablere skredmagasinet slik at skredløpet rettes ut. Hovedkulvert flyttes mot sør, mens eksisterende 
beliggenhet til stikkrenne benyttes til overløp. 

Skorsetgroa (m 3505) 

Her har skredløpet endret løp gjennom årenes løp. Det anbefales å etablere et større magasin hvor 
terrenget senkes 2-3 m. På grunn av liten høydeforskjell mellom bunn av magasin og elva på andre 
siden av vegen, kan det være vanskelig å etablere kulvert med stor dimensjon. Det foreslås derfor å 
etablere to kulverter med Ø2000. Avstand mellom dem bør være ca. 10-15 m. Alternativt kan man 
også bygge bru med spenn på ca. 4000 mm.  

Svært store sørpeskred kan føre til at Skorsetgroa går over sine bredder ved ca. 300 moh. Dette 
overløpet vil nå vegen ca. 40 m sør for hovedskredløpet. Det anbefales at det etableres en Ø1200 
stikkrenne her (m 3445). Dette vil også fungere som overløp for hovedskredløpet. 

Rinden 1 (m 3240) 

Dette skredløpet har ikke ført til skred på veg. Oppstrøms vegen har det tidligere vært et mindre 
skredmagasin, men det er fylt igjen nå av skredmasser. Brudimensjonen videreføres, men det 
etableres et magasin på 500-700 m3. 

Rinden 2 og 3 (m 3180 og m 3140) 

Ingen skred er registrert i disse skredløpene, men skredsimuleringer viser at det kan komme 
sørpeskred her. Flomskred er også aktuelt. Dimensjonen av stikkrennene økes samt at det lages 
skredmagasin.  
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Figur 13. Planskisse av skredmagasin oppstrøms vegen. Bunnen i magasinet legges ca. 2-3 m lavere enn 
terrenget på sidene. Magasinet må plastres for å unngå erosjon. Inn mot stikkrenne/kulvert etableres 
vingemur for å lede massene inn mot avløpet. Der det etableres reserveavløp, må man sørge for at vannet 
ledes i riktig retning. Det anbefales ikke rist i innløpet til stikkrenna. 

 

5.1 Gjennomføring 

Arbeidet med skredsikringen skal utføres i skredløp. Det er derfor viktig å være klar over at 
sørpeskred og flomskred kan forekomme. Disse skredene er væravhengige. Varslingstjenesten 
www.varsom.no vil utstede varsler dersom det er økt fare. Det anbefales at det kun jobbes med 
stikkrenner/kulvert/bru i skredløpene når det er grønt jordskredfarenivå i regionen. Dette varselet 
omfatter også sørpeskred.  

Detaljprosjektering av sikringstiltakene gjøres i byggeplanfasen.   

  

Stikkrenne/ 
kulvert 

http://www.varsom.no/
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Vedlegg 1  Hellingskart 
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Vedlegg 2  Faresonekart, skredsimuleringer, observasjonskart publisert av NVE  
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Vedlegg 3  Værdata fra planområdet 
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Plott hentet frå AV-KLIMA (https://av-klima.herokuapp.com), med data frå eklima.no) 
 
  

https://av-klima.herokuapp.com/
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Vedlegg 4   Løsmassekart 
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Vedlegg 5  Sørpeskredsimulering, inngansparametere 
********************************************************** 
RAMMS::DEBRIS FLOW RAMMS OUTPUT LOGFILE 
Output filename: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\Voss2Kvarmagrovi1m.out.gz 
Simulation stopped due to LOW FLUX! 
Simulation stopped after 304.000s 
Calculation time (min.): 14.45 
Simulation resolution (m): 1.00 
SIMULATION RESULTS 
Number of cells: 248573 
Number of nodes: 251107 
Calculated Release Volume (m3): 564.328 
Overall MAX velocity (m/s): 14.1701 
Overall MAX flowheight (m): 2.73892 
Overall MAX pressure (kPa): 180.713 
********************************************************** 
RAMMS::DEBRIS FLOW 1.7.20 INPUT LOGFILE 
Date: Mon Nov 29 09:15:35 2021 
Input filename: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\Voss2Kvarmagrovi1m.db2 
Project: Voss2 
Details:    
DEM / REGION INFORMATION:  
DEM file: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\Voss2.xyz 
DEM resolution (m): 1.00 
(imported from: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss\dhm.asc) 
Nr of nodes: 12361678 
Nr of cells: 12354550 
Project region extent: 
E - W: 39711.000 / 36734.000 
S - N: 6763149.0 / 6767299.0 
CALCULATION DOMAIN:  
C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\KvarmaDom.dom 
GENERAL SIMULATION PARAMETERS: 
Simulation time (s): 1000.00 
Dump interval (s): 2.00 
Stopping criteria (momentum threshold) (%): 5 
Constant density (kg/m3): 900 
Lambda (): 1.0 
NUMERICS: 
Numerical scheme: SecondOrder 
H cutoff (m): 0.000001 
Curvature effects are ON! 
RELEASE:  
Depth: 0.10 m Vol: 564.2 m3 Delay: 0.00 s Name: sorpeL.shp (1) (C:\DATA\VOSS\Voss) 
Estimated release volume: 564.21 m3 
FRICTION MUXI:  
Mu (): 0.080 
Xi (m/s2): 2000 
 
COHESION:  
No COHESION specified. 
 
 
********************************************************** 
RAMMS::DEBRIS FLOW RAMMS OUTPUT LOGFILE 
Output filename: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\Voss2Rinden1m.out.gz 
Simulation stopped due to LOW FLUX! 
Simulation stopped after 438.000s 
Calculation time (min.): 74.45 
Simulation resolution (m): 1.00 
SIMULATION RESULTS 
Number of cells: 738884 
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Number of nodes: 742051 
Calculated Release Volume (m3): 1262.57 
Overall MAX velocity (m/s): 13.6920 
Overall MAX flowheight (m): 1.95622 
Overall MAX pressure (kPa): 187.472 
********************************************************** 
RAMMS::DEBRIS FLOW 1.7.20 INPUT LOGFILE 
Date: Fri Nov 26 09:16:36 2021 
Input filename: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\Voss2Rinden1m.db2 
Project: Voss2 
Details:    
DEM / REGION INFORMATION:  
DEM file: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\Voss2.xyz 
DEM resolution (m): 1.00 
(imported from: C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss\dhm.asc) 
Nr of nodes: 12361678 
Nr of cells: 12354550 
Project region extent: 
E - W: 39711.000 / 36734.000 
S - N: 6763149.0 / 6767299.0 
CALCULATION DOMAIN:  
C:\DATA\VOSS\RAMMS\Voss2\RindenDom3.dom 
GENERAL SIMULATION PARAMETERS: 
Simulation time (s): 1000.00 
Dump interval (s): 2.00 
Stopping criteria (momentum threshold) (%): 5 
Constant density (kg/m3): 1000 
Lambda (): 1.0 
NUMERICS: 
Numerical scheme: SecondOrder 
H cutoff (m): 0.000001 
Curvature effects are ON! 
RELEASE:  
Depth: 0.10 m Vol: 1320.9 m3 Delay: 0.00 s Name: sorpeL.shp (4) (C:\DATA\VOSS\Voss) 
Estimated release volume: 1320.93 m3 
FRICTION MUXI:  
Mu (): 0.080 
Xi (m/s2): 2000 
COHESION:  
No COHESION specified. 
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Vedlegg 6 Faresonekart før skredsikringstiltak er bygget 
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Vedlegg 7 Kart over skredsikringstiltak, magasinareal og dimensjon og 
plassering av stikkrenne/kulvert/bru 
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Tlf: (+47) 22 07 30 00
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