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 Innledning 

NGI er anmodet om å gi en vurdering av skredfaren mot Skotamyri skole, Ullensvang 
etter at det er gjennomført hogst i området ovenfor skoleområdet (Figur 1). 
 

 
Figur 1 Oversiktskart som viser fjellsiden ovenfor skoleområdet merket med rød pil. 

 
Det er tidligere utarbeidet to utredninger om skredfaren for området, Tabell 1. 
 
Tabell 1 Tidligere utredninger om skredfare for skoleområdet 

År Tittel Referanse 
2018 Skredfarekartlegging for 

utvalgte områder i 
Ullensvang herad. 

NVE 
Ekstern rapport nr 4-2018 
Ekstern rapport (nve.no) 

2018 Aga. Detaljert 
skredvurdering for ny 
idrettshall og skole. 

NGI 
NGI rapport 20180140-01-R 
Datert 2018-07-09 

 

N 

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_04.pdf
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I rapporten for NVE ble skoleområdet liggende marginalt innenfor faresonen med 
nominell årlig sannsynlighet større enn 1/5000, dvs. at området ikke hadde tilfreds-
stillende sikkerhet i forhold til krav for sikkerhetsklasse S3 beskrevet i TEK 17. 
 
NGI gjennomførte en mer detaljert befaring av fjellsiden ovenfor skoleområdet som 
konkluderte med at skoleområdet hadde tilfredsstillende sikkerhet med følgende 
presisering: 
 
"Vurderingene er gjort ut fra dagens vegetasjons- og klimaforhold. Fjerning av skogen 
i vesentlig omfang kan føre til at skredfaren øker, og det må derfor iverksettes tiltak som 
hindrer snauhogst over store arealer. Dersom all skog fjernes vil ikke lenger området 
ha tilfredsstillende sikkerhet i forhold til krav for S3". 
 
Deler av skogen sto tett før hogsten ble gjennomført (Figur 2).  
 

 
Figur 2 Skogen sto stedvis tett før hogsten ble gjennomført. Rød pil angir stedet der snøskred 
kommer ned fra foten av den bratte fjellsiden. Blå pil angir skoleområdet. 

 
Det har nå blitt gjennomført omfattende hogst i området ovenfor skoleområdet, og 
omfanget av hogsten er såpass omfattende at den bremsende effekten av skogen er 
fjernet (Figur 3 og Figur 4). Vi vurderer at dette har resultert i at rekkevidden til snøskred 
har økt, og dette vil påvirke skredfaren for skoleområdet.  
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Figur 3 Mosaikkbilde tatt fra Drone fra Norconsult og som viser omfanget av hogst. Skolebygg 
er planlagt til høyre for idrettsplassen som sees i nedre høyre hjørne av bildet.  
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Figur 4 Grovt angitt omfang av hogstflate basert på Dronebilder. Skoleområde er angitt med 
blå firkant. 

 
Formålet med vurderingen er å gjennomføre nye vurderinger av skredfaren på bakgrunn 
av dagens vegetasjonsforhold sett opp mot kravene for sikkerhetsklasse S3 i TEK 17. 

N 
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Vurderingene bygger på tilsendte foto etter bruk av drone, modellkjøringer der de nye 
vegetasjonsforholdene er hensyntatt. 
 
Vi har også vurdert mulige risikoreduserende tiltak, herunder forsterkning av bygninger 
og kontrollert bruk av uteområder i skredutsatte perioder. 
 

 Lovverkets krav til sikkerhet 
TEK 17 beskriver kvantifiserte krav til sikkerhet for ulike typer bygningsklasser (§ 7-3. 
Sikkerhet mot skred - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)): 
 

 
 
Utdrag fra veiledningen: 
Sikkerhetsklasse S3 omfatter for eksempel byggverk der det normalt oppholder seg mer 
enn 25 personer, 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 

For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3, kan det vurderes å redusere kravet til 
sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse 
S2 (1/1000), dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. 
Momenter som må vurderes i denne sammenhengen er eksponeringstiden for personer, 
antall personer som oppholder seg på utearealet mv. Se NVEs veileder Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng som gir anvisning på uavhengig kvalitetssikring av utredning av 
skredfare for tiltak som omfattes av sikkerhetsklasse S3 og tiltak som omfattes av første 
ledd. 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
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Som det fremkommer av veilederen faller skoler inn under S3, dvs. at nominell årlig 
sannsynlighet skal være mindre enn 1/5000. For utearealene kan det gis dispensjon til 
redusert sikkerhetsnivå tilsvarene kravene for S2 (nominell årlig sannsynlighet mindre 
enn 1/1000.  
 
Sikring mot skred:   

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder 
der sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetningen er 
at det gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot 
byggverket og tilhørende uteareal til det nivå som er angitt i forskriften. 
 
Bygninger kan dimensjoneres til å tåle krefter fra skred dersom skredlastene ikke er for 
store. Maksimal skredlast bør ikke være større enn anslagsvis 50 kPa. 
 
 
 Simuleringer av snøskredutbredelse 

For å vurdere snøskredutbredelsen har vi benyttet simuleringsverktøyet 
RAMMS::AVALANCHE (RAMMS - Rapid Mass MovementS: RAMMS::AVALANCHE 
(slf.ch)). Vi har gjennomført nærmere analyser av potensielle utløsningsområder for 
snøskred som kan påvirke skredfaren nede ved skoleområdet basert på helningskart 
(Figur 5).  
 
Snøskred fra de øverste områdene oppe i Hengjobotnen ca. kote 1300-1400 vil vanligvis 
stanse i det flatere partiet nederst i botnen. Snøskred som blir utløst fra de nederste 
utløsningsområdene mellom kote 600 og 800 vurderes å være det som vanligvis gir 
opphav til snøskred som når ned til foten av den bratte skråningen. Simuleringene viser 
at det under spesielle vær- og snøforhold kan bli utløst store snøskred fra de øverste 
utløsningsområdene som passerer forbi utflatingen og fører til utløsning av snøskred 
også i de nederste utløsningsområdene. Vi antar at dette scenariet vil være dimensjo-
nerende i forhold til å vurdere skredfaren i forhold til kravene for S3. I slike tilfeller kan 
størrelsen og hastigheten på skredene bli så store at de brer seg utover de flatere partiene 
mot skolebygget (Figur 6).  
 
I simuleringene har vi antatt at bruddhøyden på snøskred er 2 m basert på klimatiske 
analyser av snøhøyde og snøtilvekst, og vi har benyttet anbefalte standard friksjons-
verdier og vi har benytte variasjon av parameter for store og sjeldne snøskred. Vi har 
ekskludert bremsevirkningen fra skog i modellen. Vi har studert ulike scenarier med 
utløsning fra ulike kombinasjoner av utløsningsområder.  
 

https://ramms.slf.ch/ramms/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=77
https://ramms.slf.ch/ramms/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=77
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Figur 5 Utløsningsområder for snøskred som kan påvirke faren for skred mot skoleområdet. 

 
Simuleringene viser kun utbredelsen av de faste skredmassene, men ut fra erfaring vet 
vi at det oftest vil genereres en snøsky som kan fortsette videre. Det er flere 
observasjoner av store snøskred fra vestsiden av Sørfjorden som har generert snøsky 
som har gått tvers over fjorden, bl.a. i Velure i 1967. Store snøskred med skredvind gikk 
også i Fosso og på Åpold i 1993. Denne snøskyen kan gi opphav til skadevirkninger på 
bygningskonstruksjoner flere hundre meter nedenfor stoppunktet for de faste skred-
massene. 
 
Hvor langt snøskyen kan ha ødeleggende kraft er avhengig av hastigheten på skred-
massene i utløpsområdet, densiteten på snøskyen og av terrengforholdene.  
 
Det er mer utfordrende å vurdere utbredelsen av snøskyen enn det er for den faste 
andelen av skredmassene. Vi har kartlagt skredhendelser med snøsky der vi analysert 
hvor langt snøskyen brer seg ut forbi de faste skredmassene og hvilke trykkvirkninger 
snøskyen har påført for eksempel skog. Ut fra disse analysene kan vi angi sannsynlig 
utbredelse av snøskyen med påregnelige trykkvirkninger på objekter. 
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Figur 6 Eksempler på simuleringer av snøskred med utløsning av både øvre og nedre utløsnings-
områder. Beregningene er utført uten skog i skredbanen. 

 
 
 Vurdering av skredutbredelse 

 Faste skredmasser 
Vi antar at snøskred som løsner i nedre del av fjellsida vil nå foten av den bratte 
skråningen rundt hvert 10-100 år. Større snøskred som løsner fra de øverste utløsnings-
områdene kan forsere den store Hengjobotnen og fortsette videre nedover mot fjellfoten 
rundt hvert 100-1000 år. Terrenget mellom fjellfoten og skoleområdet er relativt ruglete 
med flere rygger og bekkeforsenkninger, og dette vil bidra til å bremse tette skred-
massene. I tillegg er avstanden fra fjellfoten og ned til planlagt skolebygg anslagsvis 750 
m, noe som også bidrar til å dempe trykket fra skredskyen. 
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Figur 7 Antatt rekkevidde av de faste skredmassene for snøskred med nominell årlig sann-
synlighet 1/5000. Skolebygning vist med blå firkant. 

 
Ut fra bruk av tilgjengelige modeller for skredutløp og observasjoner av skader i skogen 
før hogsten vurderer vi at faste skredmasser for skred med nominell årlig sannsynlighet 
1/5000 vil stanse oppe på ryggen ovenfor skoleområdet (Figur 7). 
 

 Snøsky 
Snøskyen kan fortsette forbi stoppunktet for de faste skredmassene. Vi har benyttet 
programmet SAMOS-AT (Sampl & Granig, 2009) for å simulere trykkvirkningen fra 
snøskyen ned mot skoleområdet. Vi har benyttet de samme utløsningsområdene som ble 
valgt i RAMMS. 
 
SAMOS-AT er i utgangspunktet kalibrert mot skred i de østerrikske Alpene. Vi utførte 
testkjøringer bl.a. mot observerte skred med stor snøsky i NGIs full-skala forsøksfelt 
Ryggfonn. I simuleringene har vi tatt hensyn til medriving av snø langs skredbanen og 
brukt modellen med enkel Coulomb-friksjon i den tetten delen av skredet (µ = 0.3; se 
Gauer (2020) for mer detalj av valg).  
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Figur 8 Simulering av trykkvirkning fra snøsky mot skoleområdet på Skotamyri ved bruk av 
SAMOS-AT (µ= 0.3, initial masse Mr = 2.75 107 kg). Skolebygning angitt med rød forkant. 

 
Det er ca. 300 m ned til planlagt skolebygg fra der den faste skredsnøen stopper. Vi 
vurderer at det kun er store og sjeldne snøskred med returperiode lengre enn 100 år som 
kan gi opphav til en snøsky som kan nå ned mot skoleområdet.  
 
Snøsky som kan genereres av snøskred med nominell årlig sannsynlighet 1/1000 
forventes ikke å påføre skoleområdet trykklaster som kan være farlige for bygninger 
eller for personer som oppholder seg på uteområdene, dvs. laster < 1 kPa. 
 
Snøsky som kan genereres av snøskred med nominell årlig sannsynlighet 1/5000 
forventes å nå skoleområdet og gi opphav til trykkvirkninger som angitt i Tabell 2. 
 
Tabell 2 Forventet gjennomsnittlig trykkvirkning fra snøsky i skoleområdet. 

Nominell årlig sannsynlighet Størrelse av forventet 
gjennomsnittlig belasting 
(kPa) 

1/100 Ingen 
1/1000 < 1 kPa 
1/5000 3-5 kPa 
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For å illustrere disse verdiene gir Tabell 3 en grov oversikt over forventet skadevirkning 
avhengig av trykk fra skredvind. De enkelte verdier i tabellen må anses som tilnærmet 
størrelsesorden.  
 
Tabell 3 Skredvindtrykk fra snøskred og potensielle materielle skader på bygninger. 

Skredtrykk (kPa)  Skadevirkninger på 
2 – 4 Vinduer eller svake dører 
3 – 6 Vegger og tak 

12 – 24 Trekonstruksjoner 
25 – 45 Murverk 

rundt 100 Fullt utviklet skog 
>200 Flytter store steinblokker 

  
Påvirkninger av trykk på mer enn 1 kPa kan generelt betraktes som farlige for 
menneskers liv og helse utendørs uten annen beskyttelse. Erfaringsgrunnlaget mht. sår-
barhet av personer innendørs er begrenset, men sårbarheten avhenger i stor grad fra 
bygningsstruktur. 
 
 
 Risikoreduserende tiltak 

Det vil kun være under ekstreme værsituasjoner at det er muligheter for at det oppstår 
fare for generering av skadelige snøtrykk mot skoleområdet. Antageligvis vil det gå 
nærmere hundre år mellom hver gang slike ekstreme situasjoner oppstår med fare for 
utløsning av store snøskred som generer snøsky ned mot skoleområdet. Ikke alle slike 
situasjoner vil føre til skredutløsning, ettersom det er flere forhold som må inntreffe for 
at ekstreme skredutløp skal inntreffe. For eksempel må størstedelen av fjellsiden være 
dekket av snø som kan rives med når skredmassene beveger seg nedover mot skole-
området.  Eksempel på slike værsituasjoner var i 1993 og 1994 da snøskred gikk i bl.a. 
i Odda og på Bleie. Vi vil anta at veier er stengte pga. skred eller skredfare slik at skolen 
uansett vil være stengt under slike værforhold. 
 

 Forsterke skolebygning 
For å oppfylle kravene til sikkerhet for skolebygningen må det iverksettes sikringstiltak. 
Mest nærliggende tiltak vil være å forsterke bygningsmassen til å tåle belastningene fra 
snøskyen, anslått til rundt 5 kPa. Det kan også oppstå sug som må ta hensyn til. 
Erfaringsmessig er dører og vinduer mest sårbare bygningsenheter, og ved utforming av 
bygningen bør det i størst mulig grad unngås å ha vinduer og dører som vender mot 
skredretningen, dvs. mot vest. 
 
Både lo- og sidevegger samt tak må sikres med innebygde wirer og/eller avstivninger 
for å tåle skredlastene. Også vinduslemmer som brukes i skredsituasjoner kan være et 
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alternativ. NGI kan om ønskelig bistå med mere detaljerte beskrivelser med eksempler 
på slike tiltak fra Norge og fra utlandet. 
 
På grunn av turbulent strømning må det også tas høyde for undertrykk på støtsiden og 
langsgående støtside, anslagsvis typisk 1-3 kPa. Det er derfor viktig at dører og vinduer 
festes slik at de også tåler utgående krefter.  
 

 Sikring av uteområdet 
Uteområdet har tilfredsstillende sikkerhet i forhold til krav for S2. Ifølge TEK 17 kan 
det for bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3, vurderes å redusere kravet til 
sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse 
S2 (1/1000). Momenter som må vurderes i denne sammenhengen er eksponeringstiden 
for personer, antall personer som oppholder seg på utearealet mv. Så lenge bygnings-
massene er sikret mot skredtrykk vil det være trygt for personer å oppholde seg innen-
dørs. 
 
Det synes vanskelig å sikre uteområdet med fysiske tiltak som for eksempel skjermer 
eller murer.  
 
Det kan vurderes å innføre restriksjoner på bruk av uteområdene som ligger vest for 
skolebygningen i perioder med mulighet for skredutløsning. NGI kan om ønskelig være 
behjelpelig med å utarbeide kriterier for vær- og snøsituasjoner som kan gi opphav til 
skred.  
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reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. 
Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI. 
 
 
Neither the confidentiality nor the integrity of this document 
can be guaranteed following electronic transmission. The 
addressee should consider this risk and take full responsibility 
for use of this document. 
 
This document shall not be used in parts, or for other purposes 
than the document was prepared for. The document shall not 
be copied, in parts or in whole, or be given to a third party 
without the owner’s consent. No changes to the document 
shall be made without consent from NGI. 

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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