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Bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng

Samarbeid med bransjen

Enhetlig – samme 

forutsetninger – høyere kvalitet

Omfang av utredning

For utførende og bestiller



Bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng

TEK17

Akseptrisiko i samfunnet
Reguleringsplan og byggesak



Bilder av alle skredtyper – NVE fikk det statlige ansvaret
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Brukes til å identifisere løsneområder

Ikke for detaljert, men heller ikke for 

lite detaljer

1-2% av alle snøskred løsner i terreng 

ned mot 27º

Benytte 5x5 eller 10x10 m oppløsning

Digital terrengmodell og helningskart



I løsneområdet har skog effekt 

(Forslag til kriterier for skog 

som vernskog)

Kronedekning
Tetthet mellom stammer
Stammetykkelse

Skog og vegetasjon



Åpne felt i skogen

Skredet først har startet så har 

skog lite effekt

Skog i modelleringsverktøy er 

dårlig utprøvd 

Dokumentasjon!!!

Skog og vegetasjon



Observert 1- og 3-døgns nedbør, samt 

estimat på sjeldnere gjentaksintervall

Snøhøyde (gjennomsnittlig, siste 

normalperiode og observert maksimum)

Vind 

Klimatologisk data



Observert 1- og 3-døgns nedbør, samt 

estimat på sjeldnere gjentaksintervall

Snøhøyde (gjennomsnittlig, siste 

normalperiode og observert maksimum)

Temperatur (både i løsneområdet og 

utløpsområdet)

Hentes fra eklima.no eller senorge.no

Klimatologisk data



Ved bruk av målestasjoner må man 

vurdere følgende:

Lengde på måleserie
Lokasjon
Høyde over havet

Klimatologisk data



Måleserier på meteorologiske data kan brukes 

3 x lengde på målingene

100 år med målinger = estimere 300 års returperiode
50 år med målinger = estimere 150 års returperiode

For sjeldnere estimat må man sette opp scenario 

Klimatologisk data



Bruddkanthøyde = gjennomsnittlig tykkelse av flaket

Pr i dag benyttes flere forskjellige metoder

Ekstremverdianalyse av 3 –døgns nedbør
Hente ut data fra senorge
Scenariobasert
Maks observert nedbør + en dæsj til

Fastsetting av bruddkanthøyde



3 døgns nedbør med relevant gjentaksintervall

Potensiale for vindtransport av snø
Høyde over havet øker snømengde +- 5 cm pr 100 hm
Slakere terreng = potensiale for tykkere snødekke

Lage et scenario (vanlig å bruke 1-2 meter bruddkanthøyde)

Fastsetting av bruddkanthøyde



Terrengform

Ruhet

Størrelse på løsneområde

Vegetasjonsforhold

Mulig tilfangstareal

Løsneområde



Terrengform

Kanalisering
Type skred
Flere løsneområder med samme utløp?

Spor etter tidligere skred

Skader i skog
Erosjon i skredbanen (blokker)
Avsetninger i skredbanen (blokker/trær)

Utløpsområde

Skog



Kun et verktøy!

Det skal brukes modelleringsverktøy der 

det er løsneområder for snøskred. 

Avvik skal fra dette må argumenteres for

Empirisk modell

Dynamisk modell

Må ha med tabell med inputverdier for 

etterprøvbarhet

Krav til diskusjon av resultatene

Modellering



Egnede modeller:

RAMMS Avalanche
Samos AT
Blokkmodeller PLK, PCM
Alfa/beta

Modellresultatet bør vise parametere 

trykk

Modellering



Mer objektiv vurdering, men mer riktig???

Viser til RAMMS som mest brukt i 

Norge

Friksjonsparametere avhengig av:

Skredstørrelse
Gjentaksintervall
To høydeverdier
Terreng (standardisert)
Skog?

Standardisert modellering



Tilfeldigheter om det er vurdert

Følgende kriterier foreslått:

Tørre og større snøskred med hastighet 
>20 m/s
Skredstørrelse 3 og større
Terrengform: Frittfall etterfulgt av brå 
overgang til flat dalbunn eller annen brå 
overgang i terrenget

Behov for mer FoU

Skredvind

Foto: Jon Skåre



Hvilke situasjoner kan gi snøskred?

Presentasjon av scenarier er viktig info ved fastsetting av faresoner

Bør være inkludert i beskrivelsen

Værsituasjoner som kan gi utløsning av snøskred
Mulige løsneområder ved forskjellige gjentaksintervall (volumet bør øke ved sjeldnere 
skred) (mulig bruddforplantning over rygger bør diskuteres)
Resultat av utvalgte modellberegninger som viser utbredelse av snøskred med relevante 
sannsynligheter
Vurdering av potensiale for vindtransport av snø

Scenarier og vurdering av skredsannsynlighet



Faglig skjønn, geomorfologi, 

historikk, prosessforståelse 

og modellberegninger

Fastsetting av faresoner


