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Forord 
 
Norsk skredfaglig forening (forkortet NORSKRED) er en forening av fagfolk som gjennom sin 
virksomhet arbeider for å øke kunnskapen om snø og snøskred samt begrense ulykker, 
skader og andre ulemper som følge av snøskred. Gjennom tverrfaglig samarbeid vil 
foreningen utveksle erfaring og kunnskap, bidra til læring og folkeopplysning og 
representere fagmiljøet i sammenhenger der dette er naturlig.  
 
Fra tid til annen vil foreningen sette ned diverse arbeidsutvalg for å ta seg av eller utrede 
spesielle saker. Styret utnevner da medlemmer til disse utvalgene som har kompetanse og 
erfaring innen det aktuelle teamet, formulerer mandat og oppløser utvalgene igjen når 
arbeidet ansees som avsluttet. I de fleste tilfeller blir disse utvalgene oppnevnt etter styrets 
eller medlemmenes eget initiativ, men i noen tilfeller kan utvalg bli oppnevnt som følge av 
påtrykk fra f.eks. bransjer eller myndigheter som ønsker faglige råd fra et samlet fagmiljø.  
 
Denne rapporten er skrevet ette henvendelse fra NVE. De arbeider med å utvikle en norsk 
versjon av Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) og har presentert et utkast til en teknisk 
modell og en publikumsversjon av denne modellen. NVE har spurt Norsk skredfaglig forening 
om å bidra med innspill til disse modellene. Styret utnevnte et utvalg til å se på saken, og 
denne rapporten oppsummerer utvalgets anbefalinger.    
 
Styret, 8.8.2018  
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Innspill til teknisk modell i norsk versjon av ATES 
 
Bakgrunn 
 
NVE arbeider med å utvikle en norsk versjon av Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES) og 
har presentert et utkast til en teknisk modell og en publikumsversjon av denne modellen. 
NVE har spurt Norsk skredfaglig forening om å bidra med innspill til disse modellene. De 
ønsker i hovedsak få svar på to spørsmål:  

1) Hvordan skal enkelt skredterreng og forekomst av toppskavl klassifiseres i modellen?  
2) Skal skog ha en egen kategori på skalaen? Hvordan definere skog i forhold til 

terrengfeller og minking av risiko for flakskred.  
 
Norsk skredfaglig forening sendte ut en forespørsel til medlemmene sine om å delta i et 
utvalg som skulle jobbe med å besvare spørsmålene fra NVE. Utvalget har bestått av Tore 
Humstad, Andrea Mannberg, Birgit Katrine Rustad, Linda Hallandvik, Christer Lundberg Nes 
og Håvard Toft Larsen (studentmedlem).  Utvalget har hatt to møter: 12.6 og 21.6.2018. I 
tillegg har vi fått innspill fra Kjetil Brattlien i e-post 23.5.2018.  
 
 
Utgangspunkt for drøftinger i utvalget: 
Utvalgsmedlemmene er enige om at vi ikke klarte å svare på de to spørsmålene fra NVE, om 
toppskavl og skog, uten at vi må se på hele konseptet med norsk versjon av ATES, slik NVE 
har lagt den fram. Vi har tatt utgangspunkt i at ATES primært skal omhandle terreng og ikke 
snødekke. Utvalget er enige om følgende forutsetninger:  

1) Vi trenger alle nivåene (publikumsversjon, teknisk modell og soneringsmodell) 
2) Disse nivåene må henge sammen, slik at vi kan vite med tall fra det ene nivået hva vi 

mener med begreper i det andre.  
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3) Vi må tenke at brukergruppen er internasjonal (gjelder både turister i Norge og 
nordmenn i utlandet) 

 
KAST vs. ATES 
I USA og Canada brukes i dag en soneringsmodell for å ATES-klassifisere terreng automatisk. 
Soneringsmodellen bygger på Campbell og Gould (2014). Til forskjell fra Statham (2006) som 
bruker kvalitative beskrivelser av ulike type terreng (f. eks. “i hovedsak terreng under 30 
grader”), har soneringsmodellen kvantitative (eksakte) definisjoner (f. eks. prosent av 
terrenget som er slakere enn 30 grader). Modellen er dog lenket til Statham (2006) da de 
kvantitative definisjonene ble gitt slik at de reproduserte terreng klassifisert i 
overenstemmelse med Statham.  
 
En klar fordel med å bruke soneringsmodellen er at denne gir eksakte vilkår for hvordan 
terrenget skal klassifiseres, mens kvalitative beskrivelser vil bli tolket ulikt av ulike personer. 
For klassifisering av områder, og ikke kun ruter (linjer), gir også soneringsmodellen betydelig 
mer informasjon enn den kvalitative modellen. En ulempe med den kvantitative modellen er 
at den er noe abstrakt for brukerne, og at brukerne trenger GIS-verktøy for å anvende den 
på terrenget. Håvard Toft Larsen jobber med å utvikle en ATES soneringsmodell for Norge. 
Han utvikler et program som lager ATES-lag i xGeo (eller NVE Atlas), slik at brukere ikke vil 
trenge å bruke GIS selv for å få fram kart.  
 
Den tekniske modellen, med beskrivelser i ord, er et viktig instrument i 
undervisningssammenheng og til ekspertbruk. Det må dog finnes klare regler (enighet) om 
hva tersklene betyr for de forskjellige klassene. Det bør også finnes en tydelig sammenheng 
med tallene i den kvantitative soneringsmodellen. Med andre ord må det finnes en 
definisjon av hva som menes med uttrykk som “i hovedsak” etc. Disse tersklene vil minke 
risikoen at enkeltpersoner tolker ord ulikt, og de vil gjøre det mulig å koble teknisk modell til 
soneringsmodell. Utvalget har forståelse for at det ikke er praktisk mulig å bruke 
soneringsmodellen i den første fasen, men anbefaler at den tekniske modellen lages slik at 
den, i et seinere utviklingsløp, kan kvantifiseres ved bruk av soneringsmodellen.  
 
Generelt anbefaler utvalget at det finnes en tydelig rød tråd mellom soneringsmodell, 
teknisk modell og publikumsversjon. I praksis betyr dette at hvis den tekniske (eller 
sonerings-) modellen blir endret, så må også publikumsversjonen ses over på nytt.  
 
Utkastet til KAST, NVE sin tekniske ATES-modell bygger på Statham (2006). Modellen er dog 
en ny versjon, ikke en direkte oversettelse, av Statham (2006). Utvalget ser at det er både 
fordeler og ulemper med å lage en ny versjon som avviker fra originalen, men er enig om at 
det finnes flere ulemper enn fordeler med å avvike fra originalen. En konsekvens av en helt 
ny versjon er f. eks. at Avaluator ikke kan brukes sammen med den norske versjonen av 
ATES (KAST). En annen konsekvens av for stort avvik, er at utenlandske brukere i Norge selv 
må lære seg forskjellen for å bruke den riktig. Det samme må nordmenn i utlandet. Det siste 
av utkastet av KAST, som vi fikk tilsendt før det siste møtet (20.6), er mer lik det kanadiske 
originalen en det første utkastet (12.6) var. Utvalget er positiv til denne endringen. Vi har 
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dog noen konkrete forslag til hvordan den tekniske modellen kan gjøres enda mer tydelig og 
mer lik originalen (se lenger ned i notatet). 
 
 
Konklusjoner om hovedprinsippene:  

• Den kvalitative tekniske modellen bør være tydelig lenket til kvantitative definisjoner 
av ulike type terreng (klasse 0, 1, 2 og 3). Tersklene må være tydelige.  
 

• Norsk ATES bør kobles tett sammen med internasjonal standard, da dette gjør at f. 
eks. turister og internasjonale fagfolk enkelt kan bruke klassifiseringen og for at 
dette gjør det mulig å f. eks. bruke den sammen med verktøy som Avaluator.  
 

 
Kommentar til teknisk modell i KAST 
Utvalget fikk tilsendt et utkast til teknisk modell 12. juni og et nytt utkast 20. juni. Det er 
først og fremst sistnevnte som blir kommentert i det videre.   
 
Bruk av KAST 
KAST-matrisen skal brukes slik at definerende egenskaper bestemmer terrengklasse slik at 
relativ enkelt eller slakt terreng blir oppgradert hvis «utfordrende» eller «komplekse» 
definerende egenskaper er tilstede. For lavere terrengklasser skal også alle kriterier være 
oppfylte, slik at terrenget ikke blir undervurdert. For å unngå at matrisen blir tolket feil, 
anbefaler utvalget at det følger med en instruksjon til matrisen. Problemer med feiltolkning 
av den tekniske modellen, er en årsak til at USA og Canada ikke lengre bruker denne. Det er 
altså viktig å være svært tydelig med hvordan matrisen skal brukes og tolkes.  
 
Skala for bruken av KAST og publikumversjon bør være tydelig, det vil si at f eks TK1 gjelder 
for en spesiell tur som helhet. Dette er viktig da veien til turen (f. eks. Kattfjordveien i 
Troms) kan gå igjennom enn annen type terreng, og siden tilgangen til valgmuligheter 
synker når en står i et heng. 
 
Skredterreng 
Utvalgsgruppa anbefaler at NVE tydelig definerer hva som menes med begrepet 
«skredterreng». Flertallet i utvalget mener at skredterreng er terreng der skred kan løsne 
eller treffe oss. Altså inngår både løsneområder, skredbaner og utløpsområder i 
skredterrenget. I noe dokumentasjon fra NVE kan man få inntrykk at skredterreng begrenses 
til terreng brattere enn 30 grader. Altså er utløpsområdene tonet ned i en slik definisjon. 
Hva som er riktig, er ikke godt å si, men det er viktig å definere dette godt da dette kan ha 
betydning for hvilket terreng som innlemmes i klasse 1, med andre ord, hvor går nedre 
grense for hvilket terreng som skal inngå ATES-klassifiseres.   
 
Terrengklasse 0 
Utvalget har forståelse for at TK0 gjør det mulig å identifisere terreng som ikke skal ATES- 
klassifiseres. Det er også flott at folk med veldig lite erfaring kan få råd om hvilken type 
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terreng de kan gå på tur i uansett vær. Vi anbefaler likevel at TK0 ikke tas med i KAST som 
egen kategori, men heller som en terskel for «ikke klassifisert terreng» (out of scale).  Hvis 
man innfører en slik nedre terskel for klasse 1, og endatil senker den litt, vil mengden 
terreng som går inn under klasse 1 øke noe. Da slipper man å lage et eget sett med kriterier 
for «klasse 0». Man kunne heller bruke nedre grense for klasse 1 som et filter for å 
synliggjøre terreng under (ev. også over) ATES skala vha. hvite felter på kartet. Da gjør man 
seg ikke avhengig av et komplisert kriterisesett for irrelevant terreng. Ved bruk at et slik 
filter i kartsammenheng, er det i så fall er soneringsmodellen og ikke teknisk modell og 
publikumsversjon som er viktigst. Det finnes flere årsaker til vår anbefaling. De viktigste er 
at TK0 ikke er skredterreng, og ATES er et verktøy for å klassifisere nettopp skredterreng. 
Hvis NVE klassifiserer TK0 som «trygt», så innebærer det dessuten et høyre ambisjonsnivå 
og et større ansvar en publikum strengt tatt bør forvente. En annen årsak er at TK1 i stor 
grad innlemmer «ikke skredterreng» allerede. TK0 bør heller beskrives som «ikke klassifisert 
terreng». Hvis NVE likevel av andre grunner enn det utvalget har oversikt over, velger å ha 
med TK0, så anbefaler utvalget at helningen reduseres fra 25 grader til 15 (eller eventuelt 
20) grader. Denne lavere terskelen vil gjøre forskjellen mot klasse 1 mer tydelig og øke 
mengden terreng som går inn under klasse 1. 
 
Overskrifter og beskrivelser 
NVE har i utkast til teknisk modell valgt å ha med overskrifter i fet skrift og forklarende tekst 
i normal skrift. Definerende karaktertrekk er gul-skravert. Utvalget anbefaler å ikke bruke 
overskrifter i fet tekst og gul-skraverte områder. Vi anbefaler at fet skrift brukes for 
definerende egenskaper og at de enkelte egenskapene har kun en kort og konsis beskrivelse 
uten overskrift. Årsaken til vår anbefaling, er dels at dette er mer i trå med den kanadiske 
versjonen, og dels at det blir enklere å forstå definisjonene. Slik overskriftene er skrevet nå, 
fungerer de iblant som en overskrift med en forklarende tekst under, og iblant som et 
definerende ord med informasjon som ikke finnes med i beskrivelsen under. Det blir rett og 
slett mer som skal tolkes av brukerne når overskrift og tekst ikke henger helt sammen.  
 
Skavler: 
Skavler finnes på de fleste ryggformasjoner. De avhenger av snødekket og vil variere over 
tid. Det kan være viktig å informere om at det finnes skavler på toppen av et fjell, men 
forekomst av skavler bør ikke endre en terrengbasert klassifisering av en tur. Skavlbrudd 
forårsaker dødsfall i Norge, og utgjør derfor et viktig faremoment i vinterfjellet. Det faktum 
at skavlbrudd har forårsaket en høyere andel dødsfall de siste årene (25 % vs. 10% tidligere), 
avhenger dog mer at det har vært færre dødsfall generelt enn at antallet dødsfall som følge 
av skavlbrudd har økt.  
 
I den siste versjonen av KAST (20.6), har skavler blitt flyttet fra «andre farer» til 
«terrengfeller». Utvalget er positiv til denne endringen. Slik det er nå, finnes dog ordet 
«toppskavl» med i både TK1, TK2 og TK3, det vil si samme begrep er brukt i alle ATES 
kategorier. Skavler er forskjellig fra andre type terrengfeller, da en skavl er en snø-formasjon 
og ikke egentlig en terreng-formasjon. For å få til en progresjon fra TK1 til TK3 anbefaler vi 
at teksten endres fra ordet «toppskavl» til følgende:  
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• TK1 -  Terreng som gir skavldannelse kun på toppene  
• TK2 – Terreng som gir skavldannelse på topper og utsatte rygger  
• TK3 – Terreng som gir dannelse av uoversiktlige toppskavler og skavler på flere 

rygger og brattheng  
Som innspill til korrektur anbefaler vi å bruke «skavl» i stedet for «skavel».  
 
Skog: 
Om skogen fungerer som et hinder for dannelse av flakskred vil avhenge styrke på vinden, 
høyde på trærne (hvor mye vind de tar av for), tykkelse på stammer (og dermed treslag) og 
skogens tetthet. Det er store forskjeller på granskog i Sør-Norge og bjørkeskog i Nord-Norge. 
Skog kan variere over tid som følge av skogsbruk. Skog inngår i sonderingsmodellen som er 
brukt i USA og Canada. I Håvard Toft Larsens GIS-modell er ikke skog inkludert på grunn av 
manglende data (kun åpent terreng er med), men dette vil bli inkludert i modellen etter 
hvert når datagrunnlaget blir bedre. 
 
Utvalget har drøftet hvordan skog skal inkluderes i KAST under to møter. Vi har dog ikke 
kommet fram til en klar konklusjon. Skog er viktig av flere årsaker: skogen har evne å 
redusere sannsynlighet for skred, men den type skog er ofte ikke aktuelt som skiterreng. 
Ulike typer av skog har ulik evne å redusere sannsynlighet for skred (f. eks. granskog 
sammenlignet med fjellbjørk-skog). Skog er også en terrengfelle.  
 
Type skog varierer geografisk, både mellom Norge og Canada, og innenfor Norge. For at 
KAST skal være forenlig med ATES bør skog tas med i den tekniske modellen. Det bør dog tas 
hensyn til at skogen i Norge er veldig forskjellig fra skogen i Canada, spesielt i Nord-Norge. 
Skog er ikke en definerende kategori i KAST, men siden kategorien kommer høyt oppe på 
listen (i utkastet), kan det lett oppfattes at skog er en sentral egenskap.  
 
Utvalget har ikke noen løsning på akkurat hvordan skog skal inkluderes i KAST, men et 
forslag er å flytte kategorien lengst ned i listen, og kanskje legge til en mer forklarende tekst 
(evt. om type skog, og definisjon av «tett skog»), slik at kategorien blir brukt på korrekt 
måte. Når data blir tilgjengelig for skog, og NVE er klare for å bruke soneringsmodellen, 
anbefaler vi at skog blir inkludert som faktor i denne modellen.  
 
Skredhyppighet/skredfrekvens 
Denne kategorien har en funksjon i USA og Canada der det finnes mer data på 
skredfrekvens. I Norge har vi dog ikke tilgang til denne type statistikk. Kategorien har derfor 
lite mening i en norsk versjon av ATES. Dessuten sier skredfrekvens vel så mye om 
snødekket som om terrenget (som er hovedfokus i ATES). Utvalget har forståelse for at 
skredfrekvensen er definerende slik at en tur ikke kan bli klassifisert som enkel hvis det er 
beviselig kjent at det går store skred hvert år. For å unngå faren for at «skredfrekvens» ikke 
blir tolket feil, anbefaler vi at beskrivelsen for TK1 tas vekk (1:30 som årlig frekvens for 
størrelse 2). Dette fordi at det finnes risiko for at terreng der det kan gå skred, men det 
sjelden gjør det, blir undervurdert. For å unngå at den tekniske modellen blir tolket feil bør, 
det være klart at skredstørrelsen gjelder innenfor terrengklassen. Utvalget anbefaler også at 
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ordet «skredfrekvens» blir brukt i stedet for «skredhyppighet», da det første er en mer 
innarbeidet teknisk term, slik utvalget ser det. 
 
Skredbaner og utløpsområder 
Til sammenligning med den kanadiske modellen, er disse to kategoriene noe forvirrende. 
Kategorien «skredbaner» tilsvarer den kanadiske kategorien «Interaksjon med skredbaner», 
og «utløpsområder» tilsvarer «skredbane». Utvalget anbefaler at disse to kategorier slås 
sammen da de henger tett sammen. Vi anbefaler videre at beskrivelsen for avsetninger 
endres slik at det beskriver terrengformasjonene og ikke de tenkte skredmassene, f. eks. 
«potensiale for dype avsetninger» og «begrenset plass til avsetninger». Det er ikke helt klart 
hva som menes med «jevne» og «spredte» avsetninger. Utvalget anbefaler også at 
beskrivelsen for TK3 endres slik at det står «flere sammenhengende» skredbaner og at «som 
kan nå dalbunnen» tas vekk. 
 
Veivalg og eksponeringstid 
Den norske versjonen av denne kategorien er forskjellig fra en direkte oversettelse av den 
kanadiske modellen fra engelsk til norsk. Utvalget finner at bruken av «aktive valg» ikke gir 
tilstrekkelig informasjon. «Beviste valg» er noe bedre, men vi anbefaler at en mer direkte 
oversettelse blir brukt slik at tilgangen til mulige alternative veivalg blir det sentrale her. Vi 
anbefaler også at «eksponeringstid» endres slik at denne kategorien blir mer i tråd med den 
kanadiske versjonen.  
 
Publikummodellen 

Publikummodellen skal være en versjon av den tekniske modellen som er enkel å forstå for 
alle. Slik vi har nevnt tidligere, er det viktig at publikummodellen blir oppdatert slik at den er 
i tråd med den tekniske modellen. Vi har ikke sett nærme på publikummodellen, men vi har 
noen raske anbefalinger 

1) Da det finnes flere skredvarslingstjenester og ikke alle steder har tilgang til regionale 
skredvarsel, bør det ikke stå «skredvarselet» i bestemt form i denne modellen. Det 
bør heller stå noe ala fjellvettregel nr 3: Ta hensyn til vær- og skredvarsel 

2) Vi anbefaler også at NVE er konsistente i bruken av «publikummodell» eller 
«kortversjon».  

3) Vi er litt usikre på om ordet «jevnlig» forstås riktig som benevnelse på 
eksponeringstid. Kanskje kan man bruke sporadisk (1), forbigående (2) og lang (3) 
eksponeringstid?  

 
 
Spørsmål 
Ikke nøl med å ta kontakt om dere vil diskutere noe av innholdet i dette notatet.  
 
Mvh utvalget v/ Andrea Mannberg (refrent), Tore Humstad, Linda Hallandvik, Håvard Toft 
Larsen, Christer Lundberg Nes og Birgit Rustad  
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