Snøskredvarsling
Sesongrapport 2016-2017
NGI rapport 20160700-01-R

PÅ SIKKER GRUNN
NGI.NO

Snøskredvarslingen på NGI
Snøskred utgjør en fare for mange veier, jernbaner, boliger og
arbeidsplasser i Norge. I utgangspunktet skal det ikke foregå
arbeid og opphold i skredutsatt terreng, men i mange tilfeller
er man nødt å drive virksomhet på slike steder også vinterstid.
Risikoen for skade på materielle verdier og mennesker øker
med antall timer man er eksponert for skredfaren. Skredfaren
varierer fra dag til dag og ofte forekommer det mange dager
i strekk med lav sannsynlighet for at et skred skal treffe et
anlegg eller vei. Ved hjelp av et daglig varslingssystem for
snøskred kan risikoen håndteres på en bra måte. Slik kan
opphold og aktivitet i skredutsatte områder tilates kun på
dager med lav nok sannsynlighet for skred, og begrenses
eller stoppes helt på dager med økt skredfare.
NGIs varslingstjeneste hjelper offentlige og private kunder
å håndtere risikoen på lokalt og regionalt nivå. Varslingsoppdragene følger situasjonen daglig og dekker avgrensede
områder i hele landet.
NGI har lang erfaring med snøskredvarsling. Ulike former
for varsling har foregått siden 1973. Økende krav til sikkerhet har i de senere årene ført til en daglig oppfølgning av
varslingsområdene, tett samarbeid med kundene og mer
detaljerte varsler.
Alle snøskredvarslene er basert på tilgjengelige vær- og
snøobservasjoner samt værprognoser for neste to døgn.
Vurderingene blir utført i henhold til den europeiske fareskalaen for snøskred. To skredeksperter fra NGI er på vakt,
og varslene diskuteres mellom disse to før de ferdige tekstene
sendes til kunden på SMS og e-post. Varslene er tilpasset
behovene i det enkelte varslingsområdet og kan brukes som
basis for beredskaps- og tiltaksplaner.
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De daglige snøskredvarslene som utarbeides for NGIs oppdragsgivere konsentrerer seg om skred som kan utgjøre en
fare for virksomhet i de aktuelle varslingsområdene. Dette
kan avvike fra varslene på varsom.no som er tilpasset for
friluftsliv og som dermed kan brukes som en bakgrunn for
turplanlegging. Snøskredvarslene fra NGI danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må gjøre for å
ivareta sikkerheten i sine områder. NGI vurderer kun skredfaren. Det er oppdragsgiveren selv som tar avgjørelse om
hvilke tiltak som skal iverksettes.

NGIs snøskredvarslingsgruppe
Ulrik Domaas
Øyvind Armand Høydal
Christian Jaedicke
Galina Ragulina

Frode Sandersen
Peter Gauer
Kjetil Brattlien

NGI har siden oppstart vært et
aktiv medlem av arbeidsgruppen
“European Avalanche Warning
Services”. Varslingen som NGI
utfører holder seg til anbefalingene og standardene som EAWS
utarbeider.
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NGIs varslingsoppdrag
Longyearbyen

Nordnorsk Skredovervåkning

Etter den fatale skredulykken i Longyearbyen 19. desember 2015, der det omkom
to personer, satte NGI i gang skredvarsling for bebyggelsen i Longyearbyen. Varslingen ble
overtatt av NVE i januar 2016 og videreført i sesongen
2016-2017. NGI bisto NVE i enkelte situasjoner etter den
nye skredhendelsen i februar 2017.

Nordnorsk Skredovervåkning er et samarbeid av kommuner i Nord-Norge som har bebyggelse som er utsatt
for sjeldne og store snøskred. Totalt 42 områder i 16 kommuner er dekket av varslingsopplegget. Alle skredbaner
som utsetter bebyggelse for fare i varslingsområdene er
tegnet inn i en felles kartløsning. I alle varslingsområder
er det oppnevnt en kjentmann som kan bistå snøskredekspertene med lokale observasjoner og erfaringer. I 23
av områdene foretas det daglig observasjoner av total
snøhøyde og nysnømengde.

Sunnmøre Vegdistrikt
Sunnmøre vegdistrikt innførte
i 2008-2009 et nytt og avansert
opplegg for skredvarsling på riksog fylkesveiene. NGI har brukt Vegvesenets database
over tidligere skred til å utvikle et IT-basert system som
er i stand til å analysere over 200 mulige skredområder
samtidig, og som gir indikasjon på hvilke områder som
er mest utsatt i forskjellige værsituasjoner (vind, nedbør
og temperatur). Dette er et beredskapsvarsel som blir
aktivert når værforholdene tilsier det.

E138 Dølsteinfonna / Fantebrauta
Statens Vegvesen bygger nye
skredsikringer mot de store
skredbanene Fantebrauta og
Dølsteinfonna langs E136 i Romsdalen, Rauma kommune. Vegen sikres mot skred fra
Fantebrauta vha. ny betongtunnel og fang/ledevoller. Ved
Dølsteinfonna bygges en fangvoll som er høyere og ligger
nærmere vegen enn eksisterende voll. Vollen skal skjerme
vegen for skredvind. Arbeidene i det skredutsatte området foregår vinterstid og arbeidsstedet sikres ved hjelp av
daglig skredvarsling gjennom vinteren.

Storheia
Ved Storheia i Sør-Trøndelag skal det etableres en ny vindkraftpark med 80 vindturbiner og en effekt på 288 MW. For
å kunne bygge vindturbinene og til senere vedlikehold skal
det bygges ca. 62 km med veier. Adkomsten fra FV 715 går
gjennom et område som er utsatt for snøskred. Snøskredvarsling skal sikre arbeidet om vinteren og drift av veien i
årene når veien blir brukt til montasje av turbinene.

Lysebotn
Lyse Produksjon AS bygger et nytt kraftverk Lysebotn II som erstatning for det
gamle kraftverket fra 1960 tallet. Det
nye anlegget skal bruke samme vann, men øke produksjonen med 15 %. Arbeidene foregår både nede i Lysebotn
og på fjellet ved Strandvatnet. Hele anleggsområdet er
overvåket av snøskredvarslingen for å sikre de ansatte en
trygg arbeidsplass.

Strynefjellet
Varslingen for Strynefjellet skjer på oppdrag for
MESTA og dekker en strekning på ca. 20 km av Riksvei 15.
Varslingstjenesten her skal i første rekke sikre arbeidet
med snøbrøyting og vedlikehold av veistrekningen i
vinterhalvåret. Veien er utsatt for flere store skred som
kan bli utløst med nedbør og vind fra ulike retninger.

4

Snøskredvarsling

Sesongrapport 2016 - 2017

Snøskredvarsling

Sesongrapport 2016 - 2017

5

”Lav sannsynlighet for at eventuelle
skred vil nå ned til veien”

Farevurdering minutt for minutt
Kjetil Brattlien har ansvar for varslingen mandag 3. april 2017.

Kl. 08.30: Vakthavende på Vervarslinga for Nord-Norge ringer,
forteller at en varmfront er på vei inn og at det er varslet mye
nedbør. Noen prognoser viser at det kan komme 70 millimeter
nedbør neste 24 timer og at det blir regn høyt til fjells.
Jeg ringer og rådfører meg med en kollega, som nå er pensjonist.
Han har jobbet med varsling siden 70-tallet og håndtert mange
situasjoner i det aktuelle området.

Det er en omfattende prosess som ligger til grunn for hvert varsel.
Etter at nåsituasjonen og prognosene er studert, blir all relevant
informasjon lagt inn i et skreddersydd system som NGI har
utviklet, basert på over 40 års erfaring med snøskredvarsling.

Begynner med overordnet bilde
Klokken er 06.00 når Galina Ragulina begynner å jobbe med skredvarslingen. Hun er en del av teamet på syv personer som skifter på
å utarbeide daglige varsler for oppdragsgivere – fra Rogaland med
Lysebotn-utbyggingen i sør til Hammerfest i nord.
– Først ser jeg på det generelle bildet og går gjennom informasjon om
nedbør, temperatur, snø og andre forhold, forklarer Galina Ragulina.
– Så går jeg inn i prognosene og ser på hva vi kan forvente av værforholdene. Blir det mye eller lite nedbør? Hvordan utvikler temperaturen seg, og hvordan blir vinden?

Galina sjekker en rekke åpne nettsider og tjenester for å skaffe
seg den nødvendige oversikten – både over nå-situasjon og prognosene. Og hun sjekker regObs, som er et registreringsverktøy for
naturfarerelaterte observasjoner. Både betalte og friville legger inn
observasjoner om snø-, vær- og skredforhold
Kartgrunnlaget utgjør et av de viktigste arbeidsverktøyene til
Galina og de andre snøskredvarslerne. Basert på flere tiårs erfaring
med lokale forhold har NGI utarbeidet et eget skredvarslingskart,
der alle potensielle skredbaner er markert og som viser alt av meteorologiske og skredfaglige observasjoner direkte på kartet
– Jeg henter inn snø- og værdata fra værstasjoner som ligger i det
aktuelle varslingsområdet eller i nærheten. Jeg ser på hva som er
kommet inn av bilder og manuelle observasjoner, og ved behov går
jeg inn og sjekker lokale webkameraer, forklarer Galina.

I går, i dag, i morgen
Prosessen som ligger bak et skredvarsel
består alltid av tre faser:
- Hva er nå-situasjonen?
- Hva er prognosen?
- Hvordan vurderer vi forholdene?

NGIs verktøy for skredvarsling er nylig blitt oppgradert og forbedret, slik at det både tar inn mer informasjon og er blitt mer brukervennlig. Systemet er tilpasset hvert enkelt varslingsområde og den
enkelte kunden.
I systemet ligger det mye informasjon som er importert fra ulike
kilder. I tillegg blir det lagt inn manuelle observasjoner.
Når Galina jobber med varslingen, har hun alltid et blikk på hvilke
vurderinger som ble gjort dagen før – og utviklingen siste døgn.
Hun kommenterer og påpeker mulige avvik. Videre blir alle nye
prognoser lagt inn.
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– Vårt nettverk av lokalkjente er helt uvurderlig
Kjetil Brattlien er en av de tre snøskredekspertene på NGI som vinteren 2016-17 skiftet på å utarbeide skredvarsler for 16 kommuner i
Nord-Norge. Varslingstjenesten omfatter områder med bebyggelse
som er definert som skredutsatt.
Ved økt skredfare sendes et varsel til en rekke kontaktpersoner i
kommunene som deltar i det interkommunale samarbeidet, pluss
fylkesberedskapssjefene i Nordland, Troms og Finnmark og politimyndigheter.
NGIs rolle er å gi skredfaglige råd til politi og lokale myndigheter.
Bare politiet har myndighet til å bestemme hvordan en situasjon skal
håndteres. Politiet har ansvar for evakuering, mens NGI bidrar med råd.
Som grunnlag for skredfarevurderingene innhentes data fra en
lang rekke verktøy og målestasjoner. Viktige nettportaler som
brukes flittig er regObs, der alle betalte og friville observatører legger inn sine data, og xGeo, som omfatter alle hydrologiske og meteorologiske målestasjoner i Norge.
God lokalkunnskap er minst like viktig som oppdatert oversikt
over nedbør, værmeldinger og snøforhold.

– Når jeg har gått gjennom all informasjon, oppsummerer jeg og
gjør mine vurderinger, som jeg skriver inn. Da må jeg ha et blikk
på både det som har vært, det som er - og det som skal komme. Jeg
fyller inn skredfaregrad, hva som er største skredproblem og om
det er lav, middels eller høy treffsannsynlighet neste 24 timer.

– Vårt nettverk av kontaktpersoner er helt uvurderlig. Vi får inn
meldinger om detaljerte forhold fra lokalkjente folk. Vi ringer
brøytebilsjåførene når det er noe vi lurer på, og de ringer oss. Noen
av dem har overtatt jobben etter faren, så de vet hvordan snøforholdene har vært i generasjoner, forteller Kjetil.

Når hun er ferdig med varselet, går det til en kollega som kontrollerer vurderinger og formuleringer. Først når hun har fått det
tilbake, sendes varselet til kunden.

For å illustrere nettverkets betydning, tar han fram loggboka der
eposter og telefoner noteres fortløpende.

Det endelige varselet som går til oppdragsgiveren er en kombinasjon av symboler (se siste side i rapporten) og tekst, bestående
av beskrivelser og vurderinger. Dette skjer oftest innen kl 09.00.
Varselet gjelder for de neste 24 timene.

Kartgrunnlaget utgjør et viktig arbeidsverktøy for Galina Ragulina når hun utarbeider
snøskredvarsler.

Kjetil Brattlien er en av NGI’s erfarne snøskredvarslere, som også er mye ute i terrenget.

Den aktuelle dagen i april, er konklusjonen for Strynefjellsveien:
”Skredfaren vurderes til faregrad 2 – moderat, og det er lav sannsynlighet for at eventuelle skred vil nå ned til veien”.

Kjetil Brattlien er på vakt hver tredje uke i sesongen. Når det oppstår
en skredfarlig situasjon, blir i tillegg minst en av de andre i faggruppa
hentet inn. Da blir det sendt ut skredvarsler hver dag.
– Det er klart jeg er sliten etter en lang dag med høy intensitet, men
det er givende arbeid. I begynnelsen av april varte uværet i ei uke
sammenhengende. Først var det skikkelig vintervær med nordavind
og masse nysnø og mange skred. Så fikk vi mildvær med sprutregn
og skred. Da må vi bare stå han av!

Jeg ringer til vår observatør i Oldervik i Tromsø kommune.
Jeg ringer NVEs vakttelefon og informerer dem om økende
skredfare.
Kl. 10.40: Vi sender ut snøskredvarsel med faregrad 4. Her tar vi
med en vurdering av skredfaren og innkomne observasjoner. Vi
skriver om værutviklingen og anbefalte tiltak: ”NGI anbefaler at
situasjonen følges nøye opp. Ved store skred med lange utløp kan
evakuering av bebyggelse være nødvendig.”
Vi ringer brannvakta i Tromsø og informerer om situasjonen.
Vi vurderer situasjonen nærmere. Jeg ringer først beredskapskoordinatoren i Tromsø. Så ringer jeg observatøren i Tamokdalen,
ordføreren i Gryllefjord på Senja, en brøytebilsjåfør på Senja, en av
observatørene i Lofoten og en av observatørene på Senja.
Jeg blir enig med vår mann i Tromsø kommune om at jeg skal
ringe politiet. Så blir jeg oppringt av observatøren i Tamokdalen,
som forteller at det har gått et 800 m bredt skred for 1 time
siden. Det har størrelse 5, som betyr meget stort.
Vi bruker kartgrunnlaget og studerer bebyggelsen i Tamokdalen.
Sammen med observatøren sjekker jeg skredhistorikken hus for
hus, og vi gransker terrenget og vurderer hvor farlig det er. Dette
er en mildværsituasjon, og da kan all bebyggelse være utsatt,
uansett vindretning. Det gjør at det er vanskelig å avgrense
problemområdet geografisk.
Kl. 14.00: Jeg ser at det meldes “mye vær” på Senja. Jeg ringer og
diskuterer forholdene med fem lokale observatører.
Kl. 14.45: Telefonkonferanse med politiet i Tromsø, vi avtaler hva vi
skal gjøre videre. Fortsatt er det noen uavklarte forhold, spesielt i
Tamokdalen er vi usikre på hvor trygt det er.
Jeg snakker igjen med flere observatører på Senja. Jeg går gjennom hvert av de forhåndsdefinerte varslingsområdene. På Senja
lager vi varsler for syv bygder. Alle er forskjellige, med ulike typer
skredbaner og plassering av hus i terrenget, så alle må vurderes
individuelt.
Slik fortsetter det utover ettermiddag og tidlig kveld. Vi sjekker blant
annet hvordan det er med bebyggelsen i Målselv og andre steder.
Jeg følger også med på situasjonen på veiene. Hvis en vei blir
stengt, kan det være problematisk å evakuere beboerne.
Fram til kl 17.30 holder jeg på med situasjonen kontinuerlig.
Noen engstelige beboere tar kontakt. Da er det viktig å bevare
roen og bruke tid på samtalen.
Ved 19-tiden er jeg ferdig og kan dra hjem.
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Desember 2016
Sunnmøre Vegdistrikt

Nord-Norge

Fuktig start på sesongen med flere episoder med mye regn
og flomvarsel i varslingsområdet.

Prognoser med store nedbørmengder, kraftig temperaturstigning og sørlig storm fører til skredfare 4 stor i områdene
Lyngen til Senja den 28.12. Ingen evakuering iverksatt.

Storheia
Lite eller ingen snø i området.

Foto: Webkamera / Statens Vegvesen

Strynefjellet
Mye vær og vind rundt juletider fører til store mengder
nysnø. Den 26.12. og 27.12. er det varslet skredfare 4 – stor
og veien er stengt.

Foto: Renathe Falch Gjone
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Lysebotn

E136 Dølsteinfonna / Fantebrauta

Rolig start på sesongen med faregrad 1 – liten hele desember frem til julaften da skredfaren øker til 3 – betydelig på
grunn av 50 – 70 cm nysnø.

Rolig start på sesongen og generelt lite snø i området. Som
i andre områder øker skredfaren til faregrad 3 – betydelig
rundt juletider.
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Unormal vinter på Strynefjellet
I romjula 2016 ble riksvei 15 over Strynefjellet stengt i nesten to
døgn på grunn av stor snøskredfare.
I varsel fra NGI til Mesta den 26. desember ble det meldt om høy
sannsynlighet for at skred kunne treffe veien, med fokksnø som
største problem. Det refereres til telefonsamtale med brøytemannskapene, om at ingen har vært i Grasdalen siden julaften på
grunn av uværet. Fra brøytebil ble det meldt om ekstremt store
snømengder ved Grotli på ettermiddagen samme dag, nærmere
bestemt 10-15 cm nysnø i timen.

– Halve februar og halve mars hadde vi nesten ingen aktivitet på
fjellovergangen. Men så ble det ganske mye snøbrøyting i siste
halvdel av mars og i april, forteller Sanden.
Den daglige snøskredvarslingen fra NGI har stor betydning for Mesta.
– Det er helt avgjørende for våre folk, og for sikkerheten, å ha et
system som gir oss indikasjoner på hva vi kan møte når vi kommer
opp i fjellet. At vi stengte veien i romjula er et godt eksempel på at
slike sikringstiltak er helt nødvendig selv om det i ettertid viste seg
at veien ikke ble truffet av skred.

– Faren for skred økte kraftig etter at det hadde kommet mye nedbør
og vært mye uvær over lengre tid, minnes vedlikeholdsleder i Mesta,
Vidar Sanden.
I Grasdalen på Strynefjellet er det et utsatt veiparti mellom to
tunneler. Når skredfaren øker, blir veien stengt av hensyn til
brøytemannskapenes og bilistenes sikkerhet.
Til tross for høy faregrad, gikk det ikke noe skred på andre juledag,
muligens fordi temperaturen stabiliserte seg. Behovet for å gjenåpne veien gjorde at brøytemannskapene valgte å sprenge ned snøfonner på begge sider av dalen.
– Til sammen har vi skutt åtte salver den siste vinteren, i samråd
med snøskredvarslerne i NGI, sier Vidar Sanden.
Han forteller at vinteren 2016-17 var helt spesiell. Oppå selve fjellet
var det ekstremt lite snø. Men i periodene med snøvær kom det til
gjengjeld enorme mengder. Innimellom var det mildværsperioder
med regn – helt opp i 1200 – 1300 m o h, så det nesten ble snøbart.
Totalt gjennom vinteren ble det utført færre brøytekilometer enn
normalt. Veien var også mindre stengt enn i en ”normal” vinter.

Før det store snøfallet i romjulen var det nesten ikke snø i Grasdalen.
Bilde fra 20.12. Kl 16:30.

Det er helt avgjørende for våre folk,
og for sikkerheten, å ha et system
som gir oss indikasjoner på hva vi kan
møte når vi kommer opp i fjellet.
Figuren viser avvik fra
varslet nedbør delt
opp etter vindretning.
Generelt er varslet nedbør
større enn observert og
avvik er størst med vind
fra vest.
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Januar
Foto: Jon H P Frantzen

Sunnmøre Vegdistrikt
Lengre perioder med høye temperaturer, regn og stor snøsmelting i midten av måneden.

Nord-Norge
I slutten av måneden er det flere situasjoner med mye nedbør med nordvestlig storm eller oppvarming som fører til
faregrad 4 – stor. En del veier stengt, et uthus ødelagt av
skred i Kåfjord. Ingen evakuering.

Storheia
Fortsatt lite snø i området.

Foto: Renathe Falch Gjone

Lysebotn
Varsel om store nedbørmengder som snø og vestlig full
storm fører til skredfare 4 – stor den 11.01. Neste dag viste
at kun 15-20 mm av de varslede 90 mm hadde kommet.
Foto: Privat / NRK
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Strynefjellet

E136 Dølsteinfonna / Fantebrauta

Måneden starter med lange perioder med skredfare 3 –
betydelig, men situasjonen roer seg noe mot slutten av
januar. Den 18.01. blir to busser blåst av veien pga. sterk
vind og isete veibane.

Mye vekslende vær fører til flere situasjoner med regn på
snø i utløsningsområdene over anlegget. Sannsynligheten
for skred mot anlegget er middels eller stor de dagene da
plussgrader fører til at snø eller is kan falle ned fra svaene.
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Sikkerhet framfor alt på E136 i
Romsdalen
Noen av fjellsidene som ruver over E 136 gjennom Romsdalen er
svært utsatt for snøskred. Høsten 2016 ble det derfor igangsatt et
arbeid med å bygge skredoverbygning over veien der skredfaren er
aller størst, ved Fantebrauta.

mot det voldsomme trykket som noen ganger oppstår ved Dølsteinsfonna når vinden kommer med stor kraft ned fjellsiden og feier over
veien mot elva. Her har det til tider vært så kraftige vindkast at tunge
lastbiler har blåst overende.

Men hvordan skulle man sørge for trygge forhold for anleggsarbeiderne i den lange anleggsperioden? Det er nemlig et omfattende prosjekt, med gravearbeider, støping av en 240 meter lang
betongtunnel og bygging av 2 km ny vei. Hvis man bare skulle
jobbe i den perioden av året det ikke er fare for snøskred, ville det
ha blitt en kort sesong – og store forsinkelser.

Gjennom årene har det flere ganger gått snøskred ned på E134 ved
Fantebrauta, der det nå bygges rassikring i betong.

– Med snøskredvarsling fra NGI er det mulig for oss å jobbe også
på vinteren, og det blir mye mer effektivt, forteller byggeleder
Sigmund Lønset i Statens vegvesen.

Det er en stor fordel å kunne bruke
også vintersesongen til å arbeide på
anlegget, noe som var mulig takket
være snøskredvarslene.

– Vi hadde behov for en grundig oppfølging, med kontinuerlig overvåking og daglige varsler. Derfor ordnet vi med videokameraer oppe
i fjellsiden. Og med varslingstjenesten fra NGI har vi følt oss trygge
på når vi kunne jobbe der, og når vi ikke kunne jobbe. Sikkerheten
for mannskapene er selvsagt veldig viktig for oss – det hensynet går
framfor alt annet, sier Lønset.

Anlegget var stengt i til sammen 12 dager i januar 2017 på grunn
av høy snøskredfare, men ikke alle disse dagene var arbeidsdager.
– Hadde vi ikke kunnet jobbe om vinteren når det er fare for snøskred,
måtte vi ha ventet til slutten av april med å starte gravearbeidene, og
dermed ville hele prosjektet blitt kraftig forsinket. Slik det nå var,
kunne vi komme i gang med å støpe betongoverbygningen i begynnelsen av mai, forteller Lønset.
– Det er en stor fordel å kunne bruke også vintersesongen til å arbeide
på anlegget, noe som var mulig takket være snøskredvarslene.
Strekningen av E136 med rasoverbygning skal åpnes for trafikk
høsten 2018. Da skal også en langsgående voll på nesten 500 meter
være klar. Den bygges i naturstein, og skal beskytte biltrafikken

Bruddkant i Fantebrauta etter mildvær førte til våtsnøskred. Når kommer resten
av snøen?

Figuren viser “bekymringskalenderen” for E136.
Hver dag registrerer
skredvarslerne sin største
bekymring. Nysnø med
vind, snøsmelting og regn
dominerer denne vinteren.
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Februar
Nord-Norge
Rolig måned med få henvendelser om snøskredfare.
I slutten av måneden fører større mengder nedbør til
flere dager med skredfare 3 – betydelig.

Storheia
Mye regn og lite snø i varslingsområdet. Kun to dager med
skredfare 2 – moderat, eller 1 – liten hele måneden.

Longyearbyen
Sterk østlig vind og mye løs snø i terrenget fører til et nytt
skred mot bebyggelsen i Longyearbyen. Et hus blir totalskadet. Heldigvis ingen personskader.

Sunnmøre
Faregrad 1 – liten og 2 – moderat hele måneden. Falsk alarm
om skiløperutløst snøskred i ved skianlegget ved Fjellsetra i
Sykkylven 25.02.

Foto: Renathe Falch Gjone

Lysebotn
To dager med skredfare 3 – betydelig og høy sannsynlighet
for skred mot veien i slutten av måneden pga. mye nedbør
og sterk vestlig vind.

Foto: Vidar Heitkøtter

Strynefjellet
Rolig måned med skredfare 1 – liten over lange perioder. I
slutten av februar kommer mye nysnø som fører til ustabil
fokksnø i enkelte fjellsider. Mindre våtsnøskred fra Sætreskarsfjellet mellom 20. og 22.02.
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Skredfare 1 – liten hele februar før det kom inn mildvær med regn og våt snø i slutten av måneden. Enkelte
nedfall av mindre mengder snø og isblokker.
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Dramatisk i Longyearbyen
Tirsdag 21. februar 2017 gikk det et snøskred i Lia over Longyearbyen. Skredet gikk fra toppen av fjellet Sukkertoppen, og det totalskadet ett hus med tre boenheter. Deler av skredmassene stoppet
på en mindre terrasse oppe i fjellsiden. Snøen som fortsatte nedover
utløste et nytt skred i nedre delen av fjellsiden, og det var dette som
nådde fram til bebyggelsen.
Heldigvis gikk det bra med beboerne, som ikke var hjemme da
skredet gikk på formiddagen. Tidligere er det ikke observert skred
fra toppen av fjellet, men mulighetene for at dette kunne skje var
beskrevet i tidligere rapporter.
NGI ble bedt om å reise til Longyearbyen og bidra til NVEs
undersøkelse av hendelsen. Skredekspertene på NGI har jobbet
med skredfaren i Longyearbyen siden 1990 og kjenner området
svært godt. I ukene etter skredet i desember 2015, som kostet to
mennesker livet, har NGI også varslet snøskredfare for bebyggelsen
inntil dette ble overtatt av NVE.
Befaringen på stedet viste at skredet løsnet i et kantkornet lag som
hadde dannet seg på gammel og hard skare. I forkant av hendelsen
kom det mye lett nysnø under relativt rolige vindforhold. Natt til
tirsdag blåste det opp til storm, og den løse nysnøen ble fraktet inn
i utløsningsområdet oppunder Sukkertoppen, hvor den dannet et
flak som løsnet. Skredmassene stoppet ovenfor bebyggelsen som
ble skadet av skredet i 2015. Men lengre sør i dalen nådde skredmassene frem til bebyggelsen og skadet flere hus.
Det regionale snøskredvarselet utarbeidet fra NVE for Nordenskiöld Land for tirsdag 21. februar fanget opp en situasjon med

skredfare 4 – stor. Det var mye løs snø i terrenget, det ble observert tegn på ustabilt snødekke, og det gikk en del naturlige skred
allerede søndag 19. februar. Værvarsel om økende vind tilsa en
økning av skredfaren.
Det lokale snøskredvarselet utarbeidet av NVE og sendt Sysselmannen
og Lokalstyret mandag 20. februar, vurderte faren for skred mot
bebyggelsen som lav. Det ble derfor ikke iverksatt evakuering.
Skred som dette er tragiske hendelser, også når ingen personer blir
fysisk skadet. Flere hjem ble ødelagt eller delvis skadet og mange
fikk ikke flytte tilbake til sine boliger. En slik hendelse gir en unik
mulighet til å lære fra det som har skjedd.
Skredet i februar hadde forholdsvis lite volum og var et tørrsnøskred.
Hastigheten må ha vært over 20 m/s når det traff bygningene. Containere og biler ble flyttet over 50 m fra sin opprinnelige plassering.
Heldigvis var det ingen personer ute mellom husene. Ellers kunne de
blitt truffet av gjenstander som fulgte skredmassene. Flytehøyden på
skredet må ha vært svært lav, kanskje 0,5 - 1 meter. På det totalskadede
huset ble panelet i nedre del av veggen slått inn, mens vinduene 50 cm
over var intakte. Slike observasjoner hjelper skredekspertene å forstå
hvordan skred beveger seg og hvilke enorme krefter selv mindre skred
kan oppnå.
Etter skredet 21. februar bisto NGI med skredfaglig bistand til
Sysselmannen og Lokalstyret i forbindelse med evakueringen, og
ga informasjon om skredfaren på folkemøte. NGI bistår også NVE
med planlegging av sikringstiltak for den utsatte bebyggelsen.

Heldigvis gikk det bra
med beboerne, som ikke
var hjemme da skredet
gikk på formiddagen.

Foto: Arnt Rennan / Sysselmannen
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Mars
Foto: Politiet, NRK Finmark

Sunnmøre
Betydelig skredfare i midten av måneden på grunn av mye
nysnø og vind i høyden. Lav sannsynlighet for at skred når
frem til veiene.

Storheia
Mye regn og lite snø i varslingsområdet. Kun to dager med
skredfare 2 – moderat, ellers 1 – liten hele måneden.

Nord-Norge
Mye vind og lokal nedbør fører til oppbygging av truende skavler i Honningsvåg i begynnelsen av mars og
fem beboere blir midlertidig evakuert fra sine boliger. I
slutten av måneden evakueres boliger i Breivikeidet pga.
kraftig oppvarming og regn. Flere biler tatt av skred på
E6 ved Levajok i Tanadalen den 26.03.

Foto: Geir Martin Kock

Foto: Mesta

Strynefjellet
Lange perioder med daglig påfyll av nysnø og skiftende vind
fører til skredfare 3 – betydelig 11 dager i strekk.

Ulykke
16.03. Et følge på fire personer utløser et skred ved Rørnestinden i Lyngen og to personer blir tatt av skredet. En mann i
50-årene fra Italia omkommer dagen etter av skadene.

Foto: Renathe Falch Gjone

E136 Dølsteinfonna / Fantebrauta

Lysebotn
Store variasjoner i temperaturen fører til store snøfall, store
mengder regn helt opp til Strandvatn og etter hvert til et
komlekst snødekke i området.
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Mye vær og temperaturer som varierer rundt null grader i
utløsningsområdene fører til sju dager med skredfare 3 –
betydelig med middels til høy sannsynlighet for skred mot
anlegget.
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“Enda vanskeligere å avblåse
skredfaren”
Opptakten til trekantsamarbeidet om snøskredvarsling mellom nordnorske kommuner, Vervarslinga for Nord-Norge og NGI fant sted vinteren for 20 år siden. Beredskapsrådgiver Arnulf M Elvevold i Tromsø
kommune har helt siden starten hatt en nøkkelrolle som koordinator.
Han husker godt hvordan det hele begynte. Vinteren 1997 var
han assisterende kommunaldirektør i teknisk avdeling i kommunen. Snøforholdene var ekstreme. Det ble satt flere rekorder.
Så sent som 29. april var snødybden 240 cm ved Vervarslinga i
Tromsø. Den samme vinteren tok et stort snøskred med seg et
hus og skadet et annet på Breivikeidet i Tromsø kommune. Et
eldre ektepar omkom, mens barnefamilien i huset som ble knust
tilfeldigvis ikke var hjemme.

Helikopterevakuering
30. mars 2017 ble beboerne på Breivikeidet evakuert inn til Tromsø
by. Beslutningen om evakuering ble tatt av politiet etter råd fra NGI.
Kommunen har stukket ut en snøskutertrasé for slike situasjoner,
siden veien til Breivikeidet blir stengt når skredfaren er høy. Men traséen går over elveisen. Siden den ikke var trygg, ble det denne gang
rekvirert helikopter for å hente ut beboerne.
Mildvær gjorde situasjonen utrygg, slik at beboerne først kunne
flytte tilbake seks dager senere. Daglig var det rådslagninger, og
Elvevold holdt de evakuerte løpende orientert.
– Etter 20 års faglig samarbeid med NGI vet vi at det alltid er
vanskelig å gi råd til politiet om å iverksette evakuering. Men enda
vanskeligere er det å ta beslutning om å avblåse skredfaren og
oppheve evakueringen. Da opplever jeg at vanskelighetsgraden
dobles. Så både politiet og jeg hadde en ekstra tett dialog med NGI
i fasen før evakueringen blir opphevet, forteller Arnulf M Elvevold.

Noe måtte gjøres
– Etter den ekstreme snøvinteren 1997 var det helt klart at noe måtte
gjøres. Vi måtte rett og slett finne fram til en ordning som kunne
hjelpe oss gjennom slike vanskelige snøvintre. Derfor startet vi drøftinger med snøskredekspertene i NGI og med Vervarslinga.
Det ble opprettet et faglig samarbeid mellom NGI og Vervarslinga
for Nord-Norge. De første årene ble brukt til å finne fram til en
passende organisasjonsmodell, hvilke områder som skulle omfattes
og hvilke kriterier som skulle legges til grunn for varslingen. Etter
et par år tok fylkesberedskapssjefen i Troms kontakt, og modellen
ble skalert opp til å omfatte en rekke kommuner i Troms – to år
senere også i Finnmark og Nordland.
De siste årene har 16 kommuner vært med i ordningen. Alle har
definerte områder der bebyggelse kan bli utsatt for skred, og der NGI
følger med på forholdene. Lokale observatører bidrar med snødybdemålinger. NGI tar kontakt med det aktuelle politidistriktet og med
Nordnorsk skredovervåking, ved Elvevold, når farenivået tilsier at
situasjonen må holdes under oppsikt.
Vær- og snøforholdene har variert voldsomt fra vinter til vinter.
– Det er ikke hver vinter at det er nødvendig å evakuere folk. Det
går i rykk og napp, med voldsomme variasjoner. Om det kommer
en eller to snøfattige vintre, beviser det ingenting. Faren er at man
da slapper av og tenker at snøskred ikke er noe problem. Men det
finnes fortsatt mye eldre bebyggelse som står skredutsatt til, og
som ikke ville ha blitt tillatt bygd etter dagens bestemmelser. Derfor mener jeg det har stor samfunnsverdi at kommunene har gått
sammen om snøskredberedskap og denne varslingstjenesten, sier
Elvevold, som 1. juli i år gikk av med pensjon.

En eller to snøfattige vintre
beviser ingenting. Faren er at
man da slapper av og tenker at
snøskred ikke er noe problem.

Oversikt over varslingsområder og
værstasjoner i Nord-Norge
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April
Sunnmøre

Foto: Eirin Annie Bruun Iversen

Store mengder nysnø med påfølgende oppvarming og regn
førte til skredfare 3 – betydelig. Sannsynligheten for at skred
når veiene fortsatt lav pga. lite snø nede ved veiene.

Nord-Norge
Evakueringen i Breivikeidet opprettholdes pga. ny varmluftsperiode i Troms og skredfaren øker til faregrad 4 – stor.

Strynefjellet
Fortsatt mye snø og ordentlig vinter hele april. Flere dager
med skredfare 3 – betydelig. Maksimal snøhøyde 294 cm
oppnås 24.04.

Foto: Ingunn Karijord

Ulykke
09.04. En person omkommer i et skavlnedfall ved Litlskjorta i
Møre og Romsdal.

E136 Dølsteinfonna / Fantebrauta
Sesongen avsluttes med rolige forhold i området. Stadig
smelting og enkelte blokker med snø og is som fortsatt kan
falle ut fører til flere dager med middels sannsynlighet for
skred mot den øvre delen av anlegget. Ingen snø nede i dalen.

Foto: Renathe Falch Gjone

Foto: Scanmatic

Storheia

Lysebotn

Lite snø fører til liten skredfare resten av sesongen.
Værstasjonen endelig i drift i slutten av april.
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Snøen smelter fort på sva og i solvendte fjellsider slik at
varslingen etter hvert kan avsluttes for denne vinteren.
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Svingete og bratt opp til anlegget
for Lysebotn 2
Vinteren 2016-17 var tredje år på rad at NGI leverte lokale snøskredvarsler til mannskapene som bygger det nye kraftverket Lysebotn
2 i Rogaland. Mye av anleggsarbeidet har foregått på fjellet ved
Strandvatnet, ca 650 meter over havet. Veien fra Lysebotn opp til
anlegget er smal, svingete og med bratte skråninger både på nedsiden og oppsiden av veien, noe som påvirker skredfaren.
– Det vi er mest redd for på vinteren er at et skred skal begrave en
bil med flere personer i – eller at et mindre skred ”dytter” bilen utfor
veien, forteller Renathe Falch Gjone, som er HMS- og kvalitetsleder
for hovedentreprenøren Implenia Norge.

oversendt og brukt som grunnlag for å vurdere om det er trygt
å kjøre opp til Strandvatnet. Når veien skal brøytes opp, er det
sikkerheten til brøytemannskapene som er det viktigste hensynet.
Lysebotn 2 skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning
beregnet til 180 GWh fornybar kraftproduksjon. Dette er et av
Norges største vannkraftprosjekt og innebærer om lag 15 prosent
mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.
Driftsstart planlegges våren 2018.

Det vi er mest redd for er at et
skred skal begrave en bil med flere
personer i – eller at et mindre skred
”dytter” bilen utfor veien,

I vintersesongen har hun fått daglige snøskredvarsler fra NGI, og det
er hennes ansvar å ta beslutning om eventuell stengning av veien.
– Det skjedde ikke mange ganger sist vinter, men det var noen
dager at vi bare lot veien snø igjen for så å brøyte den opp igjen,
fordi det var så dårlig vær og vanskelige forhold, sier Renathe Falch
Gjone. Den lengste perioden med stengt vei varte i fem dager.
– Skredvarslingen er et hjelpemiddel for å vurdere sikkerheten ved
å reise opp og ned til Strandvatn, samt arbeid i enkelte av områdene
på Strandvatn. I tvilstilfeller har vi vært i kontakt med NGI for å få
råd og tips. Skredvarselet gjelder kun for neste døgn, men i tilfeller
der værvarselet har vært dårlig for en lengre periode har det vært
greit å ha faglig støtte til å kunne vurdere behovet for stengning i
flere dager om gangen. Ved flere tilfeller har vi stengt veien i flere
dager sammenhengende basert på NGIs vurderinger.

Skredkurs og sikkerhetstiltak
Hver vinter har Implenia gjennomført skredkurs for alle som
arbeider på fjellet – med opplæring i søk etter person. Videre er
personell utrustet med skredvarslere og radiokommunikasjon i
forbindelse med kjøring mellom Lysebotn og fjellet. I tillegg er nødrasjoner og feltsenger utplassert på Strandvatn i tilfelle et skred
gjør det umulig å kjøre ned igjen til Lysebotn etter endt arbeidsdag.
Den første vinteren på anlegget, 2014-15, var veien stengt sammenhengende i over to måneder på grunn av svært store snømengder
og høy skredfare. Skredvarslene fra NGI var til god nytte, og skredvarslerne ble tatt med på råd da veien skulle åpnes igjen fordi det
gikk små ras underveis. Da var det også en anleggsmaskin som ble
sperret inn på veien i en periode.
– Vi prøver å være oppe på Strandvatnet så ofte som mulig i
forbindelse med HMS-arbeidet. I vintersesongen tar vi da bilder
av snøforholdene og sender dem til NGI, slik at de skal få best
mulig informasjon, sier Renathe Falch Gjone.
NGIs farevurdering blir i tillegg basert på lokale snø- og værobservasjoner, samt værmeldingen. Innen kl 0900 hver dag blir varslet
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Oppsummering, sesongen 2016 – 2017
Vinteren 2016-2017 varslet NGI for seks varslingsområder.
Varslingen fortsatte for kraftutbyggingen i Lysebotn, for Strynefjellet, veiene i Sunnmøre og utsatt bebyggelse i Nord-Norge.
I tillegg ble det etablert varsling for et sikringsprosjekt for E136
i Romsdalen og for etableringen av Fosen Vindpark i Trøndelag.
Under korte perioder bisto NGI med sin ekspertise i varslingen
for bebyggelsen i Longyearbyen.
Sesongen startet med et intensivt arbeid for å ta i bruk et komplett
nyutviklet datasystem for snøskredvarslingen. Det gamle systemet
ble utviklet for ti år siden og var teknologisk utdatert. I det nye
systemet har skredvarslerne større mulighet for å bruke informasjon fra tidligere varsler i dagens vurdering. Det registreres også
langt flere parameter enn de som vises i utsendt varslingsprodukt.
Disse tilleggsopplysninger kan brukes til statistiske analyser etter
avsluttet sesong og for egenlæring i varslingsgruppen. Systemet vil
utvikles fortløpende for å komme kundenes behov i møte.
Vinteren 2016-2017 var preget av store forskjeller i snømengdene
i lavlandet og i høyfjellet. I flere av varslingsområdene var det lite
snø eller snødekket kom og gikk med til dels store snøfall etterfulgt
av kraftige mildværsinnslag som førte til smelting av snødekket.
På den andre siden var maksimal snøhøyde i Grasdalen 296 cm
den 24. april, den største snømengden siden 2012. Utover våren
var det spesielt Nord-Norge som hadde mer snø enn vanlig. Den
farligste situasjonen i sør oppsto rundt juletider, da store nedbørmengder sammen med full storm var varslet for fjellene i Sør-Norge.
Strynefjellet ble stengt, men ingen store skred ble registrert i våre
varslingsområder. I fjor ble det totalt sendt varsel med skredfare 4 stor 16 ganger. Denne sesongen er dette antallet enda mer redusert
til 11 dager. Dette er også påvirket av at Bergensbanen ikke inngår i
varslingen lengre.

Oversikt over alle faregradene sendt ut 2016-2017 (venstre stolpe) sammenlignet
med perioden 2007-2015 (høyre stolpe)
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Vinteren ved Fosen Vindpark viste seg å være fraværende store deler
av sesongen. Området ligger lavt og kystnært. Det er kjent at det kan
forekomme store snøfall i Fosenområdet og kartene til NVE viser at
det var unormalt lite snø i området denne vinteren. Ved hjelp av den
nye værstasjonen i området vil det være mulig å utvikle en varslingstjeneste som er tilpasset dette kystnære området.
I Romsdalen ved E136 var vinteren også ustabil. Det etablerte seg
aldri et ordentlig snødekke i utløsningområdet, snø, regn og høye
temperaturer førte hele vinteren til at snødekket kom og gikk. Delvis var det kun is som lå igjen i enkelte forsenkninger i fjellsiden.
En del av arbeidene foregikk tett under fjellsiden og allerede små
utfall av is eller snø utgjorde en fare for arbeiderne på anlegget, slik
at arbeidet måtte foregå i god avstand fra fjellsiden enkelte dager.
Denne sesongen registrerte skredvarslerne for første gang sin
største bekymring hver dag i sesongen. Den største bekymringen
avviker nok ofte fra skredproblemet som er sendt ut i varslene.
Bekymring betyr kun en pekepinn på den prosessen som skaper
skredfare akkurat den dagen i et gitt område. Resultatene varierer fra område til område, men generelt er det tydelig at det er
nysnø, vind, oppvarming og regn på snø som er de fire prosessene som dominerer. Grunnen kan være at NGIs snøskredvarsling
fokuserer på naturlig utløste snøskred. Mens skiløperskred som
oftest utløses av skiløperen selv på et svakt lag nede i snødekket, er
det stort sett faktorer som skaper tilleggsbelastning (nysnø, vind)
eller svekkelse av snødekket (oppvarming, regn på snø) som fører
til naturlige utløste skred.
Den daglige registreringen kan også brukes til en “bekymringskalender” som fremstiller skredvarslernes minne for et område.
Ved å gå tilbake i “bekymringskalenderen” kan skredvarslerne se
om det tidligere ble registrert svake lag, overflaterim eller andre
faretegn som må hensyn tas senere i sesongen.
Et tilbakevendende spørsmål er håndteringen av sannsynlighet for
at et skred skal treffe varslingsobjektet i løpet av varslingsperioden.
Siden 2013 utarbeider NGI en subjektiv vurdering som fastsetter
denne sannsynligheten i klassene lav, middels og høy. For mottakerne av varslene skulle en kvantifisering av sannsynligheten være en
stor fordel. Ved en tallfestet sannsynlighet er det mulig å bruke de
daglige varslene i en risikovurderingsrammeverk der brukeren kan
justere eksponert materiell og personer for å redusere risikoen på
anlegget. Forskningsarbeidet med å kunne kvantifisere denne sannsynligheten er i gang, og vi håper å kunne implementere resultater
av dette allerede kommende sesong.

Daglig registrering av “største bekymring” viser hva skredvarslerne tenker er den
viktigste faktoren for skredfaren på den dagen i et gitt område.

Bekymringskalender for hele sesongen for utsatt bebyggelse i Nord-Norge. Det er
stort sett vind og nysnø som dominerer denne sesongen, men det forekommer også
flere episoder med regn på snø.
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Den europeiske skredfareskalaen

Symboler
Skredproblem

Faregrad

Symbol

5

Stabilitet av
snødekket
Snødekket har
generelt svake
bindinger og er
svært ustabilt.

Meget stor

4

Moderat

1

Mange store, i noen Akutt fare.
tilfeller svært store,
Omfattende
naturlig utløste skred sikkerhetstiltak.
forventes, også i
moderat bratt
terreng*.

Konsekvenser
for ferdsel
utenfor sikrede
områder /
anbefalinger

Fokksnø
Sterk vind over ca. 5 m/s fører til at snøen flyttes
inn i leområder. Store fokksnøansamlinger kan
dannes i løpet av kort tid.

Snøglidning
I spesielle situasjoner med snø nær eller ved null
grader og på glatt underlag som sva eller gress
kan snøen gli nedover og føre til skred.

Svært ugunstige
forhold.
Unngå alt skredutsatt terreng.

Nysnø
Snøfall fører til ny pålastning på snødekket.
Ofte ledsaget av vind som fører til en raskere
oppbygging av ustabile snøflak.

Gunstig situasjon
Situasjon der man ikke regner med naturlig utløste
skred i varslingsområdet.

Våtsnø
Oppvarming over null grader eller regn på
snø fører til en svekkelse av snødekket.

Skredproblem ikke vurdert
Velges når det ikke er datagrunnlag eller andre
grunner for at skredproblemet ikke kan vurderes.

Vedvarende svakt lag
Spesielt etter lange kuldeperioder kan det dannes
svake lag i snødekket (kantkornet snø, begerkrystaller) eller på overflaten (rimkrystaller). Det
tar normalt lang tid før slike lag stabiliserer seg.

Mest eksponerte fjellside
Svarte områder i kompasset viser de mest utsatte
fjellsidene. Eksemplet viser at sektoren fra nord
over øst til sør er mest utsatt.

Skredutløsning er
sannsynlig også ved
liten tilleggsbelastning**
i mange brattheng*.
Under spesielle forhold
forventes det mange
middels store og noen
store naturlig utløste
skred.

Mange utsatte
steder er i fare.
Forebyggende tiltak
anbefales på disse
stedene.

Ugunstige forhold.
Omfattende erfaring i
bedømming av
skredfare er nødvendig.
Ferdsel begrenses til
moderat bratt terreng*,
utløpsområder bør
unngås.

Snødekket har
moderat til svake
bindinger i mange
brattheng*.

Skredutløsning er mulig,
også ved liten
tilleggsbelastning**
i brattheng*. Under
spesielle forhold kan det
forekomme noen
middels store og enkelte
store naturlig utløste
skred.

Noen utsatte steder
er i fare. Enkelte
forebyggende tiltak
anbefales på disse
stedene.

Delvis ugunstige
forhold. Erfaring i
bedømming av
skredfare er nødvendig. Brattheng* som
er spesielt utsatt bør
unngås hvis mulig.

Betydelig

2

Konsekvenser
for veier og
bebyggelse /
anbefalinger

Snødekket har svake
bindinger i de fleste
brattheng*.

Stor

3

Sannsynlighet
for snøskred

NGI bruker en kvalitativ vurdering for snøskredsannsynlighet. Sannsynligheten PA som gis i varslene er en kombinasjon av tre uavhengige sannsynligheter
• PP = Sannsynligheten for at varslet vær inntreffer
• PR = Sannsynligheten for at et skred løsner gitt at været inntreffer
• PH = Sannsynligheten for at skredet når frem til varslingsobjektet gitt at været inntreffer og skredet utløser
Til sammen blir da sannsynligheten for at et skred treffer varslingsobjektet i løpet av de neste 24t:

Snødekket har
moderate bindinger i
noen brattheng*, for
øvrig har det sterke
bindinger.

Skredutløsning er
Liten fare fra
mulig, spesielt ved
naturlige skred.
store tilleggsbelastninger** i brattheng*.
Store naturlig utløste
skred forventes ikke.

Stort sett gunstige
forhold. Gjennomtenkt rutevalg,
spesielt i utsatte
brattheng*.

Snødekket har
generelt sterke
bindinger og er
stabilt.

Skredutløsning er
generelt kun mulig
ved store tilleggsbelastninger i noen få
ekstreme heng*. Kun
små naturlig utløste
skred er mulig.

Generelt trygge
forhold.

Liten

Sannsynlighet for skred mot varslingsobjektet

Ingen fare.

PA = PP x PR x PH
En kvalitativ sannsynlighet brukes fordi det i det fleste tilfeller mangler et solid datagrunnlag for å kunne tallfeste sannsynligheten.

Lav

Middels

Høy

Ingen sannsynlighet vurdert

Lav

Middels

Høy

Lav sannsynlighet
Skredvarslerne regner ikke med skred mot varslingsobjektet de
neste 24 timer. Men skred kan forekomme i unntakstilfeller.

Lav

Middels

Høy

Middels sannsynlighet
Skredvarslerne er usikre om det kan komme skred mot
varslingsobjektet de neste 24t.

Lav

Middels

Høy

Høy sannsynlighet
Skredvarslerne regner med skred mot varslingsobjektet
de neste 24t.

Forklaringer:
* Kan være beskrevet i mer detalj i teksten i et skredvarsel (bl.a. avhengig av høydenivå, hengretning (le-side, skygge-side) og terrengforhold).
• moderat bratt terreng: Heng slakere enn ca. 30 grader
• brattheng: Heng brattere enn ca. 30 grader
• ekstreme heng:Terreng spesielt skredutsatt pga; bratthet (vanligvis brattere enn ca. 40 grader), terrengform, nærhet til rygg, underlagets ruhet.
** Tilleggsbelastning:
- stor (f.eks. gruppe skiløpere uten avstand, snøskuter, sprengning).
- liten (f.eks. en skiløper, snowboarder, en person på truger)
• naturlige skred: utløst uten menneskelig påvirkning
• hengretning: kompassretningen skråningen vender mot (sett nedover skråningen)
• utsatte steder: spesielt farlige steder
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Siden 1950-tallet har vi på NGI (Norges Geotekniske Institutt)
vært hekta på jord, berg og snø. Faktisk så mye at vår geotekniske
ekspertise er etterspurt i store deler av verden – fra Bhutan til Bodø.
NGI utvikler samfunnsnyttige løsninger og tilbyr ekspertise om jord,
berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.
Vi arbeider i følgende markeder:
Offshore energi
Bygg, anlegg og samferdsel
Naturfare
Miljøteknologi
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse og et ledende senter
for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi har
hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim,
forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, datterselskap
i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til
samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i resten av verden.
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