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Mega, monster, ekstrem, "aldri sett før",
"aldri tenkt på at det kan gå skred her"

Krigstypene er store etter ulykker
Overraskelsen ofte enda større
Skred her?
Joda! Stort eller sjeldent var den heller ikke

I dette foredraget skal vi se på fire skredhendelser. 
To mindre og to virkelig store



Litt bakgrunn
"I lovens navn:"
Plan- og bygningsloven og Tek17 krever sikkerhet mot skred i tre klasser:

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

Eksempel

S1 liten 1/100 Garasjer, lagerbygg, naust

S2 middels 1/1000 
Boliger, hytter inntil 10 
boenheter, brakker med 
inntil 25 overnattingsplasser

S3 stor 1/5000 Andre bygninger over 25 
overnattingsplasser



Litt bakgrunn
Skredstørrelse EAWS

Size 1:
sluff

• minimal danger of burying (danger of falling)
• snow relocation typically stops before the end of a slope

Size 2:
small avalanche

• could bury, injure or kill a person
• snow avalanche stops typically at the end of a slope

Size 3:
medium avalanche

• could bury and destroy a car, damage a truck; destroy a small building or break a few trees
• snow avalanche could traverse flat terrain (considerably below 30°) over distances of less 

than 50 m
Size 4:
large avalanche

• could bury and destroy a railway car, large truck, several buildings or a piece of forest
• snow avalanche traverses flat terrain (considerably below 30°) over distances more than 

50 m and can reach valley ground
Size 5:
very large avalanche

• could gouge the landscape; disastrous damage potential
• snow avalanche reaches valley ground; largest runout distance known





Gran Sasso Massiv















Fakta Rigopiano
Ca. 200 cm nysnø / fire dager
Like stort eller større skred 1936 tallet
Stort skred i samme bane 1959
Fallhøyde 750 m, utløp 2200 m
Observert α ≈ 19°, α-β-modell Norge ≈ 20°
Skredstørrelse EWAS 4-5
Av 40 personer som var i hotellet ble 29 drept
Største skredulykke i Europa siden 1970
Returperiode for et slikt skred i denne banen… ca 100 år





Bleie 27-01-1994







Fakta Bleie 1994
Fallhøyde fra Verafjell og Veslenuten ca. 1300 m
Utløp 3500 m horisontal
Betavinkel 20
Alfavinkel 19.6
Skredstørrelse EAWS 5
Fire våningshus skadet, to driftsbygninger og flere uthus total skadet
Selv om det var folk i flere av husa ble ingen livstruende skadd.
Historiske antegninger tilbake til 1293 viser ingen skred til nærheten 
av gården
Returperiode dette skredet…. ca. 1000 år
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Fakta Longyearbyen

19.12.2015
─ Fallhøyde ca. 100 m
─ Utløpslengde 280 m
─ Alfavinkel 16o, beregnet 20o

─ Skredstørrelse EAWS 3
─ Returperiode?

21.02.2017
─ Fallhøyde ca. 280 m
─ Utløpslengde 690 m
─ Alfavinkel 24,5o, beregnet 26,5o

─ Skredstørrelse 2-3
─ Returperiode?

<< 1000 år << 1000 år
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Tyinstølen 27-01-2008



Photo Svein Helge Frækaland

Tyinstølen 27-01-2008



Tyinstølen 27-01-2008
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Tyinstølen 27 01 2008



Fakta Tyinstølen
Fallhøyde ca. 180 m
Utløpslengde  ca. 650 m
Alfavinkel 14,5o (beregnet 24o)
Skredstørrelse  EAWS 4
Tørt flakskred
Tørr snø i hele banen
Skadet et uthus
Returperiode maks utløp:

ca. 1/10 000



Konklusjon
«Ekstreme» skred er ofte ikke 
veldig store
Også mindre skred kan ha 
ekstreme konsekvenser
Pass på, skred i tørr snø går ofte 
lengre enn antatt
Vær realistisk i dine uttalelser og 
vurderinger
Ekstrem er situasjonen svært 
sjeldent

Monster avalanche



Takk for 
oppmerksomheten



@infoNGI
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