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 Innledning 
NGI har fra Karttjenester AS v/Anne Marie Ueland fått i oppdrag å vurdere 
reguleringsplan Tverrli, g./b. nr 3/4 ved Fidjeland i Sirdal. Reguleringsområdet ligger 
øst for Fidjelandsvatnet opp mot slalåmbakken og Sirdal Høyfjellshotell. Figur 1 viser 
lokalisering av området. I Detaljreguleringsplan Tverrli (Ref 1) står det at Sirdal 
kommune krever utredning av sakkyndig i forhold til skred. Sirdal kommune kan 
vurdere behov for slik utredning ut fra aktsomhetskart i Figur 2 og Figur 3. Særlig Figur 
3 Aktsomhetskart jord- og flomskred indikerer fare for vanntransportert skred. 
 
NGI ved Hedda Breien og Øyvind A Høydal befarte området 29 oktober 2015.  
 

 
Figur 1 Lokalisering av reguleringsområdet, Fidjeland, Øvre Sirdal 
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Figur 2 Aktsomhetskart snø og steinskred (NGI) 

 

 
Figur 3 Akstomhetskart jord- og flomskred og steinsprang (NVE) 
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 Krav til sikkerhet 
Kravet til skredsikkerhet er gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk 
forskrift TEK10) gitt i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL): 
 
§ 7-3. Sikkerhet mot skred  

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av 
skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.  

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. 
Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.  

 
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde  

Sikkerhetsklasse for skred  Konsekvens  Største nominelle årlige 
sannsynlighet  

S1  liten  1/100  
S2  middels  1/1000  
S3  stor  1/5000  
 
Sikkerhetsklasse S2 omfatter enebolig, tomannsbolig og rekkehus med maksimum 10 
enheter. S1 omfatter blant annet uthus og garasje. 
 
Loven gir mulighet for at man kan redusere faren for bygg og tilhørende uteareal ved at 
det iverksettes fysiske sikringstiltak når beregnede laster ikke overstiger 60 kPa. 
Etablering av permanente fysiske sikringstiltak mot skred kan også medføre at 
skredsannsynligheten kan reduseres.  
 
Metodikken for skredfarevurdering omfatter en del kvalitative vurderinger i tillegg til 
kvantitative beregningsmetoder. Vurderinger av skredsannsynlighet i forhold til kravene 
i PBL gir en framstilling av den samlede skredsannsynligheten for alle aktuelle 
skredtyper innen et område. I noen tilfeller kan dette være gitt av summene av 
sannsynlighetene for flere overlappende skredtyper.  
 
I denne saken, er det regulering til hytter som er aktuelt og sikkerhetsklasse S2 skal 
anvendes. 
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 Vurderingsgrunnlag 

 Klimatiske forhold 

Figur 4 viser værstasjon 42920; Sirdal-Tjørhom, der normal årsnedbør i området er ca. 
1800 mm. Figur 5 viser nedbørfordeling fra Øvre Sirdal, der årsnormalen er 1592 mm. 
Omlag halvparten av nedbøren faller i løpet av perioden september – desember (Figur 
4). Største registrerte snødybde er 240 cm, og det kan komme betydelige nedbørmengder 
på kort tid. I løpet av en tredøgnsperiode er det registrert hele 161 mm nedbør 3. 
desember 1992. Det kom også 85 mm nedbør på ett døgn 27. mars 1997.  
 
Når det blåser, kommer det meste av nedbøren på vinteren med vestlig vind, se Figur 6. 
Figur 7 viser vindretningen ved vinterforhold og vindhastighet større enn 3 m/s (lett 
bris). Der ser vi at vind fra sektoren nordøst til sørøst er mest framherskende. Dette kan 
gi snødrift ut i vestvendte fjellsider.  
 

 
Figur 4 Månedsnedbør og temperatur Tjørhom, Sirdal 
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Figur 5 Normalnedbør Øvre Sirdal 

 

 
Figur 6 Vindrose Tjørhom for snøfall over 30 mm på tre døgn (vind >3 m/s) 
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 Figur 7 Generell vindrose Tjørhom temperatur lavere enn 1 grader og mer enn 3 m/s vind. 

 
 Historiske skred 

Figur 8 viser et utsnitt av skredhendelser i Øvre Sirdal, og vi finner at 38 skred er 
registrert. Av disse skredene er 22 snøskred, 9 steinsprang eller steinskred, ett 
sørpeskred, ett isnedfall og ett jordskred og 4 uten angivelse av skredtype. De fleste er 
registrert i nyere tid langs veg der det er årlige og gjentagne skred gjennom vinteren. 
Felles for de gamle skredene fra 1761 til 1898 er at de er registret fordi det har gått liv. 
Det er også registrert tap av liv i skred 1928, 1938, 1969, 1978, og sist i 1992 ved 
Svartups rett øst for reguleringsområdet. I hendelse 1928 omkom et ektepar i et hus ved 
garden Ousdal. Dette er et av de områdene i Norge med flest registrerte ulykker knyttet 
til snøskred. Det er viktig å merke seg at skredene som er registrert i databasen bare er 
skred som har gitt skade eller har vært til hinder for veg som er registrert. Skred på fjell 
og i utmark er ikke registrert utenom ved dødsfall. 
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Figur 8 Utsnitt historiske skred, skrednett, NVE 

 
 
 Områdebeskrivelse 

Reguleringsområdet består av glasifluviale sedimenter (breelvavsetninger) på rygger og 
terrasser. Dette er særlig tydelig på den mest østlige ryggen, der det er grusige masser 
på toppen. Det er noen terrasser, noen flate trinn, som kunne vært indikasjon på trinnvis 
lavere vannstand i tidligere tider, men det skal også vært tatt ut masse i dette område til 
Degdammen (Ref 1), derfor er opprinnelsen noe usikker. Området er nedbørrikt, og det 
er torv og myr i flatere områder, som antas også kan dekke over mer grusige masser. Det 
er 2 bekker som kommer inn i øvre del av reguleringsområdet. Dette er Svartupsbekken 
og bekken ut av Ketilsdalen/Reggreidalen. Bekkeleiene går i markerte daler med et 
nederodert løp som ved flom gir vann i nærmest hele bekkedalbunnen. Figur 9 viser 
eksempel på denne geometrien. 
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Figur 9 Bekkedalen før samløp med Svartipsbekken 

 
Figur 10 I dette område er det mulig å heve elvebredden slik at sørpeskred og stor flom ikke går 
rett fram. 
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Den største delen av reguleringsområdet ligger under og delvis oppetter en rygg (Figur 
16) i forlengelse av Storekvævknuten. Det er områder like ovenfor og inne i regulerings-
området som er brattere enn 30o, der snø kan gli ut. Områdene er ikke store, og 
bjørkeskogen i disse områdene har en viktig funksjon i å holde snøen på plass. Det er 
også en langsgående skrent i nordvestre del av dette øvre området, og ett gammelt utfall 
ble registrert herfra, men skrenten er relativt stabil. Evt blokker vil falle rett ned på 
bakken (Figur 12) 
 

 
Figur 11 Ryggen opp mot Storekvævknuten og bekkedal øverst, lengst øst, i regulerings-
området. 

 
Ved Figur 15 antas det at det ene bekkeleie er blokkert, og det er liten sikkerhet for at 
vann og sørpeskred ikke skal gå over og ned mot. Løpet er åpnet, eller har i dag iallfall 
aktiv erosjon rett før samløp med bekken fra Kjetildalen, se Figur 16.  
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Figur 12 Langsgående skrent i øvre del av reguleringsområdet som kan gi små utfall av stein 

 
Den andre delen av reguleringsområdet ligger under Kyrkjeknuten. Her er også deler av 
selve reguleringsområdet brattere enn 30o og mindre utglidninger av snø vil forekomme, 
men er ikke å regne som skred. Sentralt i området er det en skrent med et stort løst flak 
(berg, se Figur 13). Dette er avløst fra resten av skrenten og vil med vær og tid tippe 
framover og falle ut. 
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Figur 13 Større løst flak ved skrent i området nedenfor Kyrkjeknuten 

 
Figur 14 Sva som kan gi opphav til små utglidninger av snø, men som ikke er markert som 
skredområde 
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Figur 15 Opp for garasjene, skiheis 

 
Figur 16 Deler av øvre reguleringsområde sett fra Svartupsbekken. Ryggen opp mot 
Storekvævknuten ses i bildet. Aktiv erosjon før samløp med bekk fra Kjetilsdalen. 

p:\2015\06\20150671\leveransedokumenter\teknisk notat\20150671-01-tn_vurdering avskredfare tverrli_endelig.docx 



 Dokumentnr.: 20150671-01-TN 
Dato: 2015-11-19 
Rev.nr.:    0 
Side: 14  

 Skredvurdering 

 Snøskred 

Aktsomhetskart snø (Figur 2) indikerer at reguleringsområdet ikke er utsatt for større 
tørre snøskred. Det er imidlertid noen mindre løsneområder oppe i kanten av 
reguleringsområdet som ikke gir store skred, men mindre utglidninger. Bjørkeskogen i 
den bratte, øvre delen av reguleringsområdet har en viktig funksjon for å holde snø på 
plass og bør ikke snauhogges, se Figur 17. Faresoner er markert i Vedlegg A. 
 

 
Figur 17 Bratt bjørkeskog som holder snø på plass 

 
Særlig i nedre del av reguleringsområdet er det mindre, bratte partier der snø kan gli ut, 
men som ikke er store nok til at vi får skred som kan gjøre skade på hus. Vi vil likevel 
gjøre oppmerksom på at slike utglidninger kan skje og kan være viktig å tenke på når 
barn oppholder seg utendørs. 
 
Det som imidlertid gir størst fare i området, er sørpeskred. Dette er skred som består av 
en blanding av vann og snø som løser for eksempel snøskred som demmer mindre bekk, 
eller fra myrområder der vann blir stående inntil det bryter. Snø rives med i flommen og 
volumene fra slike skred, er større enn det normale regn og smelteflommer gir. 
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Fareområder vurdert for sørpeskred i bekkedalen er vurdert ved befaring, samt at det er 
utført beregning i RAMMS med tilpassede friksjonsparametre for å se dynamisk 
utbredelse av større skredvolum. Begge bekkene (se ovenfor) har potensial for sørpe-
skred, og bekkedalen har vært utsatt for større flomhendelser. Også de største flommene 
i bekkedraget antas å være fra brudd av snødemt vann. 
 

 Steinsprang 

Det er ikke steinsprang fra høye skrenter som påvirker reguleringsområdet (Figur 3), 
men noen mindre skrenter. Disse ligger dels i kanten av fareområder markert i NGIs 
aktsomhetskart for snø- og steinskred (Figur 2). Dette er forholdvis små områder som 
en enten holder hytter utenfor, eller rensker eller sikrer hvis bebyggelse blir liggende for 
nær. Det finnes også et større avløst flak på veg ut i det nedre reguleringsområdet. 
Faresoner er markert i Vedlegg A.  
 

 Jord- og flomskred 

Aktsomhetskart (Figur 3) indikerer at det kan være flomskred i bekkeleiet gjennom 
reguleringsområdet. Vi mener imidlertid at det er sørpeskred som er dimensjonerende 
fare i bekkeleiet. Dynamisk er det ikke store forskjellen mellom disse skredtypene, som 
begge er drevet av vann i bevegelse. Jordskred utenom utløst ved erosjon i av bekken 
har lav sannsynlighet og er derfor ikke en aktuell problemstilling for S1 og S2. De 
bratteste jordskråningene kan gi jordskred med sannsynlighet rundt 1/5000 per år og gir 
derfor faresone i sikkerhetsklasse S3.  
 
Ved anlegg av veg og bygg i skrånende terreng, vil ofte inngrep med skjæringer og 
fyllinger gi enda brattere terreng enn naturlig terreng. Naturlig bratt terreng dannet ved 
erosjon har ofte en stabilitet/materialfaktor som ofte ligger noe over 1,0, det vil si at det 
så vidt er stabilt. Endres vanninnhold, helning eller pakningsgrad av sedimentene noe, 
endres stabiliteten og blir fort lavere. 
 
 
 Konklusjon 

Deler av reguleringsområdet er utsatt for flom og sørpeskred. Der bekkedalen vider seg 
ut i nedre del er det mulig å heve terrenget til siden av bekken forutsatt at en minst 20 m 
elvekorridor holdes urørt. Ved evt utfylling i bekkedalen på grunn av veg eller annen 
bygning må det også tas hensyn til at elva skal ha rom. Utfylling av masse fra tomtene 
ut i bekkedalen, slik at topp skråning ned mot elva blir brattere, frarådes. 
 
I Ref 1 er det foreslått bru med lysåpning 5 (lengde) x 3 (høyde) m. I forhold til skred 
og flom er dette en løsning som er robust og god. Ei slik bru vil ta unna de fleste flom- 
og skredsituasjoner også med snø i elveleie og er langt å anbefale framfor rørløsning.  
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I et parti vider bekkedalen seg ut og det er mulig å hindre overløp ved bygging av 
ledevoll hvis arealet skal nyttes, se Figur 10. 
 
 
 Referanser 

 
Ref 1 Detaljreguleringsplan Tverrli, Plankontoret Hallvard Homme A/S, Revidert april 
2014 
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
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byggegrunn og byggemateriale.  
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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 
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