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NGI driver snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå
på oppdrag fra offentlige og private kunder. Varslingsoppdragene dekker avgrensede områder i hele landet.
Varslene hjelper oppdragsgiverne å ivareta sikkerheten
mot snøskred.
Snøskredvarsling er en viktig del av virksomheten til
snøskredgruppen i NGI hver vinter. I ulike former
har varslingen foregått siden 1973. De siste årene er
varslingen vesentlig forandret, med tettere kontakt
mot kundene og mer detaljerte varsler.
Alle snøskredvarslene er basert på tilgjengelige værog 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 i detalj mellom
disse to før de ferdige tekstene sendes til kunden på
SMS og e-post.
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
et hjelpemiddel 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 stengning,
evakueringer eller andre tiltak i de utsatte områdene.
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NGIs varslingsoppdrag
Raumabanen

Longyearbyen

Vinteren 2012-13 startet NGI daglig
snøskredvarsling for Raumabanen
for Jernbaneverket. Varslingsområdet dekker strekningen
fra Bjorli til Åndalsnes. Banen krysser mange til dels
meget store skredløp. Store skredhendelser i Romsdalen
forekommer ca. én gang hvert tiende år i snitt. Kontinuerlig overvåkning kan sikre at banen stenges før snøskred
treffer skinnegangen.

Etter den fatale skredulykken i Longyearbyen 19. desember, der det omkom to personer, satte NGI i gang skredvarsling for
bebyggelsen i Longyearbyen. I løpet av svært kort tid ble det
opprettet et nytt varslingsområde og varslene kunne sendes
36 timer etter at oppdraget var på plass. Varslingen fortsatte
til den 27. januar da NVE overtok varslingen for området.

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.

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 delvis store skred som kan utløses med
nedbør og vind fra ulike retninger.

Salten Kraft-Samband i Arstadalen i Svartisen oppgraderer
sitt kraftverk og sin dam øverst i Årstaddalen. Veien
til anlegget og også delvis arbeidsstedene er utsatt for
snøskred, og varslingen bidrar til økt sikkerhet for
mannskap og materiell.

Tunsbergdalsdammen

Ese
Statnett bygger ut flere linjer til det nye 420 kV stamnettet.
I Esebotn ble det plassert et riggområde for montasje av
mastedeler for helikoptertransport til fjellet. Riggområdet
ligger i et kjent utløpsområde for sørpeskred og enkelte av
mastepunktene er også utsatt for snøskred. Ved hjelp av
daglige snøskredvarsler kunne driften av anlegget opprettholdes hele vinteren.

Bergensbanen
Varslingsoppdraget for Jernbaneverket (JBV) på Bergensbanen
dekker ca. 90 km av høyfjellsdelen av Bergensbanen.
Strekningen krysser mange skredbaner, spesielt vest for
Finse. Varslingsområdet går langs Bergensbanens løp fra
Geilo til Voss.

Snøskredvarsling

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.

Arstaddalen

Strynefjellet
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Dammen er en fyllingsdam som har en gjennomsnittlig
helning på ca. 35 grader. Våren 2016 ble det utført arbeider rett under dammen og risikoen for snøskred ble
vurdert som for høy. NGI varslet om mulige snøskred i
en kort periode i mars og april.

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

Foto: Erik Hestnes

Flere henvendelser gjennom hele måneden, men aldri mer
enn betydelig skredfare i våre varslingsområder.

Foto: Ivar Wiik

Ulykke
19.12. Longyearbyen, Svalbard, to personer omkom i sine hjem.

Raumabanen

Arstaddalen

Varslingen startet den 15.12. med rolige forhold inntil første
juledag der storm og nedbør fører til betydelig skredfare.

Lite snø i starten av desember førte til liten og moderat
skredfare store deler av måneden.

Sunnmøre Vegdistrikt

Strynefjellet

Mye nysnø rundt jul, ellers rolige forhold.

Store mengder nysnø skapte problemer for juletrafikken og
fører til betydelig skredfare.

Foto: Svein Ulvund
Foto: Renathe Falch Gjone

Bergensbanen

Lysebotn

Sesongen begynte med mye nedbør i høyfjellet og skredfare
4 – stor den 06.12, og betydelig skredfare resten av måneden.
To ganger normalnedbøren på Voss.

Data: NVE www.xgeo.no
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Svært lite snø i begynnelsen av sesongen ved påhugget ved
Strandvatnet.
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Januar
Nord-Norge

Foto: Martin Indreiten

Halvparten av normal nedbør i januar. Laveste observerte
temperatur i Tromsø -16,7 oC den 7. januar.

Arstaddalen
Rolige forhold hele januar kun avbrutt av en kort periode
med sørlig storm den 30.01.

Foto: Statkraft

Longyearbyen
Etter mildvær i starten av året stabiliserte snødekket seg raskt.

Sunnmøre Vegdistrikt
Året begynte med rolige skredforhold inntil den 22.01. da
temperaturøkning og vind førte til betydelig skredfare.

Tunsbergdalsdammen
Mye snø ved dammen og uro blant arbeidslagene fører til
iverksettelse av snøskredvarsling.

Raumabanen
Lav og moderat skredfare hele måneden inntil en rask økning
til skredfare 4 – stor på grunn av storm i slutten av måneden.

Strynefjellet
Vestlig storm og mye nysnø førte til stor skredfare den
29.01. Veien ble stengt, men ingen skred mot veien. Maks.
registrert vind i Breiddalen 41 m/s.

Lysebotn

Bergensbanen

Lite snø og lav skredfare store deler av januar. Store nedbørmengder i slutten av måneden fører til flere dager med
betydelig skredfare.

Etter hvert mye snø på vestsiden av Bergensbanen. Mot
slutten av måneden flere dager med skredfare 4 – stor.

Data: NVE www.xgeo.no
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Februar

Foto: Marit Eilertsen, NRK

Nord-Norge

Raumabanen

Stor skredfare i Troms og på Senja førte til stort skred
i Oldervik den 15.02. og over veien til Tromvik 16.02.

Mye nedbør i slutten av måneden og betydelig skredfare.
Mest bekymring for Joengfonna og Fossagrovfonna.

Foto: Ingvild Mork

Lysebotn

Sunnmøre

To perioder med mye nedbør i starten og mot slutten
av måneden. Opp mot 70 mm nysnø i løpet av et døgn.
Enkelte mindre skred mot veien.

Mye nedbør og svake lag i snødekket førte til stor skredfare i området den 25. og 26.02. Bil kjørte fast i snøskred på
fylkesveg 41 i Skjåstaddalen i Ørsta.

Strynefjellet
Måneden startet og avsluttet med betydelig skredfare.
Ingen skred på veien ble rapportert.

Arstaddalen
Lite nedbør og relativ mildt med kun få dager med betydelig
skredfare.
Foto: Svein Ulvund

Bergensbanen

Tunsbergdalsdammen

Flere episoder med mye vind og nedbør førte til betydelig
skredfare på banen.
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Data: NVE www.xgeo.no

Rolige værforhold ved dammen. Ingen akutt behov for
varsling.
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Mars
Raumabanen

Nord-Norge

Uvanlig høye temperaturer i midten av måneden førte til
betydelig skredfare.

Nordvestlige byger med til dels intens nedbør førte til
betydelig og stor skredfare i Kåfjord, Senja og Loppa
17.03 – 21.03.

Strynefjellet
Sprenging i Sætreskarsfjellet den 16.03. uten resultat.

Sunnmøre
Høye temperaturer førte til betydelig skredfare i midten av
måneden. FV 40 i Dalsfjorden stengt pga. rasfare

Foto: Statnett
Foto: Ivar Wiik

Arstaddalen
Lite snø, men fortsatt fare for våtsnøskred fra bratte svaområder spesielt i midten av måneden.

Tunsbergdalsdammen
Varslingen startet 04.03. med moderat skredfare ved dammen. I slutten av måneden spres det mørkt støv på snøen og
snødekket minker raskt.

Ese
Varslingen startet den 08.03. med moderat skredfare. Vind
og nedbør førte til betydelig skredfare i slutten av mars.

Lysebotn
Skred mot veien den 02.03. etter periode med sørøstlig liten
storm som førte til betydelig skredfare.

Foto: Svein Ulvund

Bergensbanen
Svært mildt i midten av måneden med 11 0C grader ved
Mjølfjell stasjon.

12

Snøskredvarsling

Sesongrapport 2015 - 2016

Data: NVE www.xgeo.no

Ulykke
27.03. Russelvfjellet, Lyngen. Skikjører
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April
Raumabanen

Nord-Norge

Sesongen avsluttes med lite snø og flere dager med lav
skredfare.

April avslutter en veldig tørr vinter med få skred.
Varslingen avsluttet 13.04.

Sunnmøre

Arstaddalen

Moderat skredfare de fleste dagene og mye fint vær. Flere
skredalarmer i området og en skikjører omkom i skred 30.04.

Lite snø, men fortsatt fare for våtsnøskred fra bratte svaområder spesielt i midten av måneden.

Foto: Norsk Luftambulanse AS

Foto: Krister Kristensen

Ulykke

Strynefjellet

27.03. Aurland. Skikjører

To dager med betydelig skredfare pga. nysnø, ellers lav eller
moderat skredfare. Testsprenging i Ryggfonn 30.04.

Foto: Sissel Lundeby

Ulykke
30.04. Kyrkjetaket, Møre og Romsdal. Skikjører

Foto: Statnett

Ese

Tunsbergdalsdammen

Arbeidet ved mastepunktene begynte. Skredfare 2 – moderat
hele måneden.

Lite snø og ingen nysnø førte til at varslingen ble avsluttet
allerede 08.04.

Bergensbanen
En dag med betydelig skredfare, ellers moderat eller liten
skredfare. En god del nysnø i slutten av måneden.
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Data: NVE www.xgeo.no

Lysebotn
Svært lite snø i området. Varslingen avsluttes den 14.04.
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Mai
Foto: Statnett

Strynefjellet

Ese

Varslingen fortsatte utover 01.05 pga. nysnø og vind som
fører til flere dager med betydelig skredfare ved veien. Stort
skred fra Raudnova 10.05.

Sterk solinnstråling og høye temperaturer førte til
betydelig skredfare og middels sannsynlighet for treff i
perioden 04-09.05.

Arstaddalen
Sesongen avsluttes med lav skredfare frem til sesongavslutning.

Foto: www.finsefoto.com

Bergensbanen
Jevn smelting og fare for mindre våtsnøskred på vestsiden
av banen.

Data: NVE www.xgeo.no
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Skredulykken på Svalbard førte til et akutt behov for
varsling for beboerne i Longyeardalen og Adventdalen.
NGIs skredgruppe fikk på plass et varslingsopplegg og
sendte de første varslene til myndighetene allerede fire
dager etter ulykken.
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Sesongen 2015 – 2016
Vinteren 2015- 2016 var en utfordrende og spennende vinter
for skredvarslingen på NGI. Totalt 10 varslingsområder ble
overvåket. I tillegg til de vanlige områdene, Bergensbanen,
Raumabanen, veiene i Sunnmøre, Strynefjellet og utvalgt bebyggelse i Nord-Norge var også i år to byggeanlegg i Lysebotn
/ Rogaland og i Arstaddalen / Nordland overvåket av skredvarslingen gjennom hele vinteren.
Skredulykken i Longyearbyen førte til et akutt behov for
varsling for bebyggelsen i Longyeardalen og Adventdalen.
Skredgruppen brukte alle tilgjengelige ressurser i juledagene til
å etablere et varslingsopplegg og sendte de første varslene til
myndighetene fire dager etter ulykken. Varslene var baserte på
lokale observasjoner, høy lokalkunnskap og værstasjonen ved
flyplassen og UNIS sine værstasjoner i terrenget rundt Longyearbyen. NVE overtok denne varslingen i slutten av januar.

Ved Ese, i Balestrand er det kjent at store skred kan gå ned
helt til fjorden. Store våtsnøskred er tidligere rapportert årlig
og sørpeskred er kjent fra 1928 og 2011. I utløpsområdet for
disse skredene etablerte Statnett en baseplass for montering
av kraftmaster på fjellet ved hjelp av helikopter. Statnett var
ikke kjent med de tidligere store skredhendelsene og snøskredvarsling ble iverksatt umiddelbart etter at lokale anleggsledere
ble bekymret for sikkerheten. Varslingen dekket både baseplassen i dalen og mastepunktene på fjellet som tidligere var
vurdert som skredutsatt. Overvåkningen startet 07.03. og fortsatte helt til slutten av sesongen.

Det korteste varslingsprosjektet de siste årene startet i begynnelsen av mars med en henvendelse fra Statkraft som ønsket å arbeide under en 36 grader bratt og ca. 50 m høy dam i
Tunsbergdalen. Det hadde kommet mye snø i området og man
ble etter hvert redd for om snøen ville holde seg i ro på damsiden. Eventuelle skred ville ha stor treffsannsynlighet mot

Vinteren var tørr og det kom lite snø i våre varslingsområder.
Dette gir også utslag på statistikken over faregradene. Mens
det ble meldt 49 ganger om stor skredfare i fjor, var det kun 16
tilfeller i år. De fleste intraff i slutten av januar, da det blåste
full storm og delvis orkan i fjellet ledsaget av til dels mye nedbør. Uværet hadde stor utbredelse og varslet om stor skredfare

Oversikt over alle faregradene sendt ut 2015-2016 (høyre stolpe) sammenlignet med
perioden 2007-2015 (venstre stolpe)
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arbeidsstedet. Etter at varslingen ble iverksatt kom det svært
lite nedbør. Varslingen ble avsluttet allerede en måned etter at
spredning av kullstøv på dammen hadde ført til at det meste
av snøen smeltet.
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Figuren viser fordelingen av treffsannsynlighet for alle varslingsområder 2015-2016.

ble sendt fra Bergensbanen i sør til Raumabanen i nord. Det ble
ikke registrert skredhendelser mot varslingsobjektene i dette
uværet.
Den mest spesielle hendelsen denne vinteren var utvilsom mildværet i midten av mars. I en kort periode på noen dager steg temperaturene til over 10 grader i høyfjellet, og det ble varslet om våte
snøskred fra alle eksposisjoner. Rolige vindforhold førte trolig til
begrenset smelting i denne perioden, og det ble ikke observert
skred som nådde frem til varslingsobjektene.
I Nord-Norge fikk NGI få henvendelser i år. Etter en heftig start
med nesten to ganger normalnedbør i Tromsø i november lå alle
påfølgende måneder under normalen. Flere situasjoner med intensive lokale byger førte likevel til lokalt store nedbørmengder
i korte og intense perioder, slik at værvarslingen i Tromsø henvendte seg til NGI for å bestille et skredvarsel for utsatt bebyggelse.
Av totalt 17 henvendelser førte fire til varsler om stor skredfare.
Sannsynligheten for at skred vil nå frem til bebyggelsen ble likevel
vurdert til å være lav.
Siden 2013 har NGI hatt en forsøksordning med en subjektiv vurdering av sannsynligheten for at et skred skal treffe varslingsobjektet i løpet av de neste 24t. Denne sannsynligheten er delt inn i
tre klasser, lav, middels og høy sannsynlighet. Dette vurderes ut fra
skredfaregrad, sannsynlighet for at værvarslet inntreffer og sannsynlighet for at naturlige skred løsner. Etterpå må en vurdere om
et skred, når den først er utløst, vil kunne nå frem mot objektet. Et
hus som står langt ut i dalen vil derfor ha lavere treffsannsynlighet
enn en vei som ligger direkte under et utløsningsområde i fjellsiden.
For en direkte tallfesting av sannsynligheten mangler data i de fleste
områdene som NGI varsler for. En uavbrudd serie med skred, snø
og værobservasjoner over mange år er forutsetningen for å kunne
sette tall på sannsynligheten. NGI jobber nå intensivt med et statistisk rammeverk som tillater at man bruker data fra andre områder
som er godt dokumentert i en universell metode som kan brukes i
nye og mindre kjente områder. Dersom dette arbeidet leder frem
til brukbare resultater vil skredvarslene endres betydelig de kommende årene.
Plattformen som brukes til å registrere og sende varslene ble utviklet for nesten ti år siden og er teknologisk utdatert. Det vil
derfor fases inn et nytt plattformuavhengig verktøy som gjør det
mulig å utarbeide skredvarsler fra mobile enheter hvor som helst
i verden. Mottakerne av varslene vil bli informert i god tid om de
endringene som vil komme neste sesong.
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Symbol

Stabilitet av
snødekket

Moderat

1

Svært ugunstige
forhold.
Unngå alt skredutsatt terreng.

Snødekket har svake
bindinger i de fleste
brattheng*.

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.

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.

Betydelig

2

Konsekvenser
for ferdsel
utenfor sikrede
områder /
anbefalinger

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

Stor

3

Konsekvenser
for veier og
bebyggelse /
anbefalinger

Snødekket har
generelt svake
bindinger og er
svært ustabilt.

Meget stor

4

Sannsynlighet
for snøskred

Liten

Ingen fare.

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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Snøskredvarsling

Sesongrapport 2015 - 2016

Raudnova på Strynefjellet

Snøskredvarsling

Sesongrapport 2015 - 2016
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Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning
innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, 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 med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i
Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet og datterselskap i Houston, Texas, USA
og i Perth, Western Australia.
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