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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet Opplevingsvegen om Nutheim er et samarbeid mellom Hjartdal og Seljord 

kommune for å legge til rette for næringsutvikling i området når dagens E134-trase om 

Nutheim blir omgjort fra europavei til fylkesvei. Bakgrunnen for dette er at E134 vil få ny 

trase når ny tunnel mellom Gvammen og Århus settes i drift. Det er utarbeidet en forstudie 

hvor det er et ønske om å legge til rette for en nasjonal turistvei med satsning mot 

sykkelturismen. En av mulighetene som er lagt frem er en alternativ sykkel- og turrute på 

vestsiden av Flatsjå. I den forbindelse er Skred AS engasjert for å gjøre en skredfaglig 

vurdering basert på tilgjengelig informasjon om dette alternativet. 

Dette notatet beskriver ulike skredtyper som er aktuelle langs den planlagte turveien, samt 

risiko og konsekvens av skredhendelser. Risikoakseptnivå og forslag til eventuelt 

risikoreduserende tiltak diskuteres også.  

 

Figur 1: Kartutsnitt over Flatdal med inntegnet alternativ rute på vestsiden av Flatsjå (Feste 

Grenland AS, 2016).  
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2 Krav til sikkerhet mot skred og risikoakseptkriterier 
Det er ikke utarbeidet spesifikke risikoakseptkriterier for dette prosjektet, og det er heller 

ingen nasjonale krav til sikkerhet for slike turistveier. Det er opp til kommunene å vurdere 

aktuelle krav til sikkerhet i ulike byggesaker, og det antas at dette også gjelder i denne saken.  

Det er likevel flere krav og retningslinjer som antas relevante for dette prosjektet; bl.a. Plan- 

og bygningsloven, samt Statens vegvesen sine retningslinjer for risikoakseptkriterier for 

skred på veg. 

2.1 Plan- og bygningsloven 
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 1). 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, 2018).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2018). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

2.2 Statens vegvesens retningslinjer for risikoakseptkriterier 
Statens vegvesen har egne retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg (Statens 

vegvesen, 2014). Her beskrives risikoakseptkriterier for vei ut fra konsekvens og 

sannsynlighet. Konsekvens er i dette tilfelle relatert til trafikkmengde (ÅDT). Sannsynlighet er 

gitt som årlig nominell sannsynlighet for skred per enhetsstrekning, hvor en enhetsstrekning 

tilsvarer 1 km vei som ligger utsatt til for skred.  

Risikoakseptkriteriene til Statens vegvesen vekter ikke personskader som følge av en 

skredhendelse, da konsekvensen er knyttet opp mot ÅDT. Retningslinjene forutsetter normal 

trafikkflyt gjennom skredområdene, og der det ikke er tilrettelagt plasser for stans i de 

skredutsatte områdene. For rasteplasser ol. foreslås det at sikkerhetsbestemmelsene i TEK 

17 følges ut fra grad av personopphold.  
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Figur 2: Risikomatrise for skred langs en veistrekning. Grønn, gul og rød angir akseptnivå 
(Statens vegvesen, 2014). 

2.3 Diskusjon 
Verken Plan- og bygningsloven eller Statens vegvesen sine retningslinjer dekker spesifikt en 

slik opplevelsesvei. Plan- og bygningsloven gjelder bygninger og tilhørende uteareal, og vil 

være gjeldende dersom det f.eks. bygges en overnattingshytte på veien. 

Risikoakseptkriteriene til Statens vegvesen ligger derfor nærmere å være gjeldende dersom 

man ser på opplevelsesveien som en transportåre, men forutsetter normal trafikkflyt og at 

det ikke er lagt til rette for stans i skredutsatte områder. Dette er sannsynligvis ikke tilfellet, 

eller ønske, for en opplevelsesvei. Sammenliknet med risikoakseptkriteriene til Statens 

vegvesen (2014) vil personer som går og sykler langs opplevelsesveien være mer sårbare da 

de har lengre oppholdstid i skredutsatte områder og mindre fysisk beskyttelse ved en 

eventuell hendelse. 

Det anbefales derfor å legge risikoakseptkriteriene et sted mellom Statens vegvesen sine 

retningslinjer og Plan- og bygningsloven. Man kan tilpasse retningslinjene til Statens 

vegvesen, f.eks. ved å endre lengde på enhetsstrekningen eller endre sannsynlighetsklassene 

mot lavere sannsynligheter for skred. Alternativt kan man velge å stille samme krav som for 

sikkerhetsklasse S1 eller S2 i TEK17. 
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3 Beskrivelse av området 
Kartleggingsområdet ligger langs vestsiden av Flatsjå i Flatdal, omtrent 170 moh., i Seljord 

kommune. 

3.1 Topografi 
Mot vest stiger terrenget opp fjellområdet Skorven, med Nordnibba (1365moh.) og 

Skorvetoppen (1370moh.) som de høyeste fjelltoppene. Terrenget stiger bratt (>30°) opp 

mot 1000 moh., med flere bratte klippepartier (>45°). Fjellsiden har flere tydelige raviner og 

skredbaner. Selve snaufjellområdet er slakere med flere tjern og små vann på 1200-1300 m 

høyde. I øst avgrenses område av selve Flatsjå eller Flatdalsåi. 

Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1,0 m x 1,0 m, 

bygget fra laserdata innfanget i 2017 av Terratec i forbindelse med deres arbeid med 

laserskanning for nasjonal detaljert høydemodell; prosjektnavn «NDH Seljord 5pkt 2017» og 

«NDH Kvitseid 5pkt 2017. Kart med terrenghelning beregnet fra terrengmodellen er vist i 

Figur 3.  

3.2 Geologi og geomorfologi 
Berggrunnen i dalsiden er kartlagt i målestokk 1:50 000 og består ifølge NGUs 

berggrunnsdatabase av kvartsitt (NGU, 2018a).  Kvartsitt er en hard metamorf bergart som i 

vesentlig grad består av kvarts. 

Ifølge NGU løsmassekart (NGU, 2018b), kartlagt i 1:250 000, består dalsiden av bart fjell. 

Øvre deler av fjellpartiet Skorven er kartlagt som forvitringsmateriale/ blokkhav. Ut fra 

tilgjengelige flybilder og dronefoto ser det ut som det er tilgjengelige løsmasser fra 

steinsprang og forvitring i raviner og nedenfor de bratteste fjellskrentene. I underkant av 

fjellsiden er det flere tydelige vifter fra tidligere skredaktivitet. 

3.3 Vegetasjon 
Store deler av fjellsiden er dekket av vegetasjon opp mot 900 moh., men de bratteste 

fjellpartiene og over 900 moh. har liten eller ingen vegetasjon. Også flere av skredbanene 

har redusert eller skadet skogdekke som følge av skredhendelser. 

3.4 Registrerte skredhendelser 
I Nasjonal skreddatabase (NVE, 2018) er det ikke registret hendelser som går ned mot Flatsjå 

fra fjellområde Skorven.  

3.5 Tidligere rapporter 
Skred AS har tidligere utført en skredfarekartlegging for utvalgte områder i Seljord og Vinje 

kommuner på oppdrag fra NVE (NVE, 2018c). Her ble det utført en detaljert 

skredfarekartlegging for Flatdal og Århus. Da denne kartleggingen kun omhandlet områder 

med bebyggelse er ikke området på vestsiden av Flatsjå vurdert. 
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Figur 3: Kart med beregnet terrenghelning i dalsiden ved det vurderte området. 

3.6 Klima 
Nevnte NVE rapport (NVE, 2018c) inneholder en detaljert klimaanalyse basert på historiske 

data fra meteorologisk institutt sine målestasjoner. Formålet med klimaanalysen er å anslå 

hvor mye snø det kan forventes på bakken, samt nedbørmengde og vindretning i ekstreme 

nedbørsituasjoner som kan føre til utløsning av skred. Mer om dette i kapittel 4.2.1. 

3.7 Eksisterende skredsikringstiltak 
Det er ikke registrert sikringstiltak mot skred i NVE Atlas, kun tiltak i forbindelse med 

erosjonssikring av elva og regulering av Flatsjå.  
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4 Vurdering av skredfare og konsekvenser 

4.1 Beskrivelse av aktuelle skredtyper 

4.1.1 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. 

4.1.2 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°. Fjellskred er store og svært sjeldne skred (>100.000m3) fra ustabile fjellparti, og

skiller seg fra steinskred med større volum og større mobilitet. Ødeleggelsene er som regel

totale i et område som blir truffet av et fjellskred.

4.1.3 Løsmasseskred 

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

kombinasjon med sørpeskred. 

4.1.4 Isnedfall 

Isnedfall er nedfall av en eller flere isblokker fra en bratt fjellside eller skjæring. 

4.2 Vurdering av skredfare 

4.2.1 Snøskred 

Hele den østvendte fjellsiden vest og nord for Flatsjå består av større, sammenhengende 

områder med terrenghelning mellom 30-50°, noe som gjør dem til potensielle løsneområder 

for snøskred. Mye av fjellsiden er også brattere enn 50°, men her antas snøen å løsne 

hyppigere som mindre skred på grunn av brattheten. Store deler av fjellsiden under 900 

moh., med unntak av de bratteste skrentene, er dekket av vegetasjon. Dette hindrer til en 

viss grad utløsning av snøskred fra disse områdene, men over 900moh. er vegetasjonen 

såpass lav eller fraværende at snøskred kan løsne.  

Flere steder er det høyt oppe i fjellsiden tydelige bolleformasjoner som kan samle store 

mengder vindtransportert snø. Klimaanalysen som ble utført i forbindelse med 

skredfarekartleggingen for Seljord og Vinje kommuner (NVE, 2018c) viser tydelig at 

fremherskende vindretning er fra vestlig sektor, noe som vil føre til stor pålagring i disse 

østvendte terrengformasjonene. Samme analyse viste også at det for de analyserte 

målestasjonene ikke var unormalt med snødybder over 1 m, og ekstremverdier for 

bruddhøyde for et snøskred med årlig sannsynlighet 1/100 ble under ideelle forhold for 

pålagring beregnet til 200 cm. Dette betyr at de klimatiske forholdene for utløsning av 

snøskred i dette området i høyeste grad er til stede. 

Flybilder over område, tilgengelig fra www.norgeibilder.no,  viser i perioden 1992 frem til i 

dag ingen tydelige tegn endringer i vegetasjonsdekket. Det er tydelig at skogdekket på 

viftene i dalbunnen nord for Flatsjå er påvirket av relativt hyppig skredaktivitet. Flyfoto fra 6. 

mai 2011 viser rester fra mindre snøskred i 5 av ravinene som går ned mot Flatdal. I samme 

område er det også observert, bl.a. fra tilgjengelige dronebilder, tydelige skredbaner og skog 

trolig skadet av snøskred.  

På bakgrunn av form og eksposisjon på løsneområdene, samt spor i vegetasjonen, vurderes 

snøskred som en relativt hyppig prosess i området, spesielt nord for Flatsjå hvor vi har store 

og bratte skredvifter som går helt ned til elven. Her anslår vi at snøskred når ned til 

dalbunnen flere ganger hvert 100. år. Det kan ikke utelukkes at området på motsatt side av 

elven, hvor opplevelsesstien er planlagt, kan bli utsatt for skredvind ved store snøskred. Det 

kan heller ikke utelukkes at det går større snøskred i ravinene ned mot Humleneset, 

Tjostolvneset og Presteneset. Snøskredene kan oppstå som både tørre flakskred vinterstid 

og våte glideskred om våren.  

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 4: Snøskredbaner ned mot Flatdal øst for Flatsjå. Vegetasjonen er tydelig påvirket og 
skadet etter tidligere snøskred. 

4.2.2 Sørpeskred 

Sørpeskred kan oppstå under ulike terreng- og hydrologiske forhold, og utløses etter 

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

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

Sørpeskred utløses som regel i perioden sen høst til sen vår, så fremt det er snødekke oppe i 

fjellet. 

Dalsiden har en rekke raviner og forsenkninger hvor sørpeskred kan utløses som følge av 

stor snøsmelting om våren eller store nedbørsmengder som regn på et tykt snødekke. Dette 

gjelder spesielt i de litt slakere forsenkningene over tregrensen. Det er også flere små tjern 

og vann oppe på høyfjellet, og flere av disse har svært lav eller ingen terskel, noe som gjør 

dem til potensielle løsneområder for sørpeskred under isgang om våren. Spesielt gjelder 

dette tjern som drener ned mot Bjørndalen og Kløvbekken, samt fra Humlenesfjellet ned 

mot Tjostolvnes. 

I tillegg kan mindre utglidninger av snø fra små lokale, brattskrenter skape lokal 

oppdemming i ravinene under perioder med stor avrenning, slik at sørpeskred er en 

skredtype som er aktuell i store deler av det vurderte området.  
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4.2.3 Løsmasseskred 

Ifølge NGU sitt løsmassekart er det i utgangspunktet ikke sammenhengende løsmassedekke i 

fjellsiden, men dronebilder viser at det er tilgjengelig løsmasser i de fleste ravinene og 

nedenfor bratte skrenter. Disse løsmassene stammer fra forvitring og steinsprang, og samler 

seg i ravinene før de blir transportert ned på viftene av vann og/eller skred. 

Ikke-kanaliserte jordskred vurderes til å være den minst utbredte skredtypen i dette 

området, men flomskred kan forekomme ved stor vanntilførsel og flom. Utbredelsen av 

disse vil i stor grad være lik som sørpeskred, og konsentreres til ravinene med utbredelse på 

viftene i dalbunnen og langs Flatsjå. Faren for løsmasseskred er generelt størst mellom sen 

vår og sen høst, spesielt under store nedbørsmengder og snøsmelting. 
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Figur 5: Skyggekart over området, basert på laserdata. Kartet viser at store deler av traseen 
vest på Flatsjå ligger på mer eller mindre aktive skredvifter. 

4.2.4 Skred i fast fjell 

Fjellsiden består av en rekke vertikale til nær- vertikale klippebånd som er potensielle 

kildeområder for steinsprang. Selv om kvartsitt er en hard bergart er det registrert 

steinsprangur og ansamling av steinsprangblokker nedenfor flere av de større skrentene og i 

mange av ravinene. Mye av utfallet fra de bratte skrentene vil falle inn i ravinene som 

skjærer seg ned i hele fjellsiden. Flesteparten av blokkene ventes å stoppe i ravinene, og vil 

over tid samle seg opp og danne grunnlag for flomskred. 

I sørvest enden av Flatsjå, mellom Humlenes og Tjostolvnes, er det to bratte skrenter helt 

ned til vannet. Det at det ikke er en ur underkant her kan tyde på begrenset aktivitet, men vi 

vet ikke hvordan bunnforholdene ser ut under vann. Det er flere potensielle klippebånd her 
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hvor steinsprang kan utløses med rekkevidde ned mot sjøen hvor turveien er planlagt. Også 

rett sør for Tjostolvnes, samt helt sør langs Flatsjå, er det flere mindre skrentpartier hvor 

steinsprang potensielt kan løsne. 

Steinsprang kan forekomme hele året, men aktiviteten forventes å være størst i forbindelse 

med fryse- og tineprosesser vår og høst, samt ved store nedbørsmengder. 

Spådomsnuten er et potensielt ustabilt fjellparti og kan løsne som et fjellskred ned i Flatsjå. 

Det samme gjelder steinskred fra Spådomsklaven, som er vurdert til å ha en sannsynlighet 

høyere enn 1/5000 i NVE rapport (2018c). Slike utfall kan, i tillegg til å ha stor utstrekning, 

danne en flodbølge i Flatsjå. Dette er ikke utredet i detalj.  

Figur 6: Spådomsnuten og spådomsklaven -potensielt løsneområde for fjellskred ned i Flatsjå. 

4.2.5 Isnedfall 

Nedfall av is er en problemstilling rett i underkant av bratte skrenter hvor det høst- og 

vinterstid renner vann som kan fryse og bygge opp tykke islag. Disse kan sprekke opp og 

løsne, spesielt under vårsmeltingen eller mildvær vinterstid. Først og fremst vil dette være et 

lokalt problem dersom turveien anlegges rett under bratte skrenter, slik som planlagt 

«boardwalk» mellom Humlenes og Tjostolvnes. 
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5 Konsekvens- og risikovurdering 
Denne kartleggingen viser at så godt som hele den planlagte traseen for opplevelsesveien på 

vestsiden av Flatsjå ligger på vifter avsatt fra tidligere flom- og skredhendelser. I tillegg ligger 

planlagt boardwalk rett i underkant av noen bratte fjellskrenter som vil være potensielle 

løsneområder for steinsprang og isnedfall. Dette betyr i praksis at store deler av traseen kan 

bli truffet eller påvirket av skred.  

Konsekvens av et skred mot opplevelsesveien kan deles i kan deles i skade på materielle 

verdier og skade på liv og helse. Når det gjelder materielle verdier vil det økonomiske 

omfanget isolert sett være begrenset, men det kan likevel ha store konsekvenser for driften 

av opplevelsesveien dersom bruer, veier eller boardwalk må repareres eller bygges opp på 

nytt som følge av skred. 

Konsekvens av et skred mot personer som oppholder seg på opplevelsesveien, må betegnes 

som kritisk til katastrofalt ifølge DSBs konsekvensvurdering, dvs. at alvorlige personskader 

eller død er sannsynlig konsekvens av en hendelse (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, 2011). Dette begrunnes med at gående eller syklende har lite beskyttelse og lite 

rom for fluktveier dersom en hendelse skulle oppstå. Selv små hendelser, som et lite 

steinsprang, kan føre til alvorlig skade og død dersom det treffer en person direkte. 

Den totale risikoen brukere av opplevelsesveien blir utsatt for er en sammensatt faktor som 

er vanskelig å vurdere uten spesifikke risikoakseptkriterier og informasjon om 

bruk/oppholdstid for ulike deler av traseen. Det er ikke utført en detaljert 

sannsynlighetsberegning for hvert enkelt skredløp langs traseen, men det er avdekket at 

store deler av traseen ligger i skredutsatt område, noe som gjør at brukere relativt sett vil ha 

lang oppholdstid i skredutsatt terreng. Samtidig vil sannsynligheten for at noen blir truffet 

være lav om det skulle gå et skred, da det er begrenset med personer som til enhver tid vil 

oppholde seg forskjellige steder langs traseen. Sannsynligheten vil derfor avgjøres av antall 

brukere og oppholdstid i ulike områder. Konsekvensene er vurdert til svært alvorlige, og det 

vil derfor være valg av risikoakseptkriterier og evt. risikoreduserende tiltak som avgjør om 

den totale risikoen vurderes som akseptabel eller ikke.  

Tabell 2: Generell risikomatrise. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. Gult felt indikerer risiko 
som bør vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak. Rødt felt indikerer uakseptabel 
risiko (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2011). 

Sannsynlighet 

Meget sannsynlig 

Sannsynlighet 

Mindre sannsynlig 

Lite sannsynlig 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Konsekvens 
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5.1 Risikoreduserende tiltak 
Risikoreduserende tiltak kan kort sagt deles i tiltak som reduserer sannsynligheten for 

utløsning av skred og tiltak som reduserer konsekvensen av skred. Kostnaden med fysiske 

tiltak som reduserer sannsynligheten for utløsning av f.eks. flomskred eller snøskred i 

ravinene er svært høy, og ansees ikke som kost-/nytteeffektivt i dette tilfellet. 

I forbindelse med planlagt boardwalk under vertikale skrenter kan det være aktuelt med 

lokal rensk av fjellet og bolting av eventuelle løse blokker, samt et steinspranggjerde 

montert over stien som kan ta imot mindre stein- og isnedfall. Kostnaden for et 

steinspranggjerde ligger anslagsvis på 30 000,- eksl. mva. per løpemeter, så totalkostnaden 

dersom dette blir nødvendig langs hele den 200 m lange strekningen vil bli stor. Andre 

alternativ er periodisk rensk eller å bygge boardwalken som en brygge litt ut ifra fjellsiden. 

Behovet for dette må utredes nærmere ved en detaljprosjektering. 

Generelt minsker sannsynligheten for skred jo lengre ut fra fjellsiden man kommer, slik at 

man bør forsøke å plassere traseen så langt ut på viftene som mulig. Et annet argument for 

dette er at de destruktive kreftene i skredet vil minke jo lengre ut på viften skredet kommer, 

noe som kan redusere konsekvensene dersom noe blir truffet. I tillegg er det viktig å 

håndtere avrenning på en god måte, slik at det er tilstrekkelig kapasitet på kulverter og at 

eventuelle inngrep ikke øker sjansen for uønskede hendelser. Dette er spesielt viktig der 

turveien krysser bratte vifter av løsmasser. 

Uansett hvor langt ut på viftene stien anlegges, vil mesteparten av den ligge i skredutsatt 

terreng. Det er derfor behov for tydelig skilting som i begge ender av stien informerer 

brukerne om hva slags terreng de skal beveger seg i. Skiltene kan evt. fraråde bruk av stien 

under kraftig regn og intens snøsmelting. For at uvitende brukere ikke skal stoppe lenge på 

de mest skredutsatte plassene, bør det etableres noen tryggere rastepunkter langs stien, 

punkter der det er vurdert tryggere å stoppe. Dette kan f.eks. være steder der det ikke 

munner ut noen raviner, men bare er fjellskrenter som er blitt rensket for avløste blokker. 

Å tilby opplevelsesveien langs vestsiden av Flatsjå som et sesongbasert tilbud kan være et 

risikoreduserende tiltak da enkelte av skredtypene utelukkende eller hovedsakelig 

forekommer i bestemte årstider, f.eks. snøskred om vinter og vår. Utfordringen med et slikt 

tiltak er kommunikasjon og håndheving av et evt. ferdselsforbud da slike forbud ofte ikke 

følges. Spesielt om våren kan dette by på problemer, da det er snøfritt og folk gjerne vil ta i 

bruk traseen i dalbunnen, samtidig som det er mye snø, stor snøsmelting og høy skredfare 

oppe i fjellet, noe som kan føre til våte snøskred og sørpeskred ned i dalen. Man er også 

avhengig av at det utarbeides en prosedyre for når veien åpner og stenger for vinteren.  På 

grunn av store årstidsvariasjoner fra år til år bør det gjøres individuelle vurderinger rundt 

åpning og stengning av hvert år, noe som bør utføres av fagpersonell. Dette vil i motsetning 

til faste datoer for åpning og stengning på sikt både øke forståelsen for tiltaket blant 

brukere, redusere risiko og øke den totale åpningstiden på traseen.  
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5.2 Veien videre 
Dersom man ønsker å gå videre med planene om opplevelsesvei langs vestsiden av Flatsjå 

må det i første omgang etableres risikoakseptkriterier for prosjektet, og vurdere disse opp 

mot resultatene i dette notatet og eventuelle nye undersøkelser med befaring. 

Videre arbeid bør inkludere undersøkelse av kvaliteten på bergarten i forhold til 

oppsprekking og sannsynligheten for mindre steinsprang i området hvor det ønskes 

boardwalk. Dette vil danne grunnlaget for vurdering av et eventuelt behov for sikring av 

denne delen av turveien. Det bør også gjøres en detaljert kartlegging av flomavrenning og 

skredutløp for ulike skredtyper langs traseen for å vurdere om og hvor det bør settes i verk 

risikoreduserende tiltak, samt for å finne områder for tryggere rasteplasser. 

Skred AS kan være behjelpelig i videre arbeid relatert til skred, risiko og sikring. 
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