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Alfa/beta-
modellen

30° - 55°

Dagens aktsomhetskart for snøskred 



Hva brukes aktsomhetskartet til?

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



Motivasjon

Båndlegger 
unødvendig 
store arealer

Høy 
samfunnskostnad 

å «friskmelde» 
tomter

Stort potensiale 
for forbedring

10 år etter!

Spjelkavik

Samarbeid 
NVE-NGI 
startet i 

2015

Områder med 
sannsynlighet 
> 1/1000 (S2).



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

25 x 25 m - glattet 10 x 10 m DTM eller 
lidarmodell -> 5 m DTM

Kurvatur for 
utløsningssannsynlighet:
- Skålformer samler snø
- Konvekse former barblåst



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

Ekstremverdier for 
snøhøyde

Vintertemperatur

Friksjonsverdier

BruddhøydeUtløsnings-
sannsynlighet

SeNorge-data
- interpolert 
ned på 5 m 

terrengmodell



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

Snøskred 
forekommer 
også i skog!

Effekten av skog 
avhenger også av 

helning, snøhøyde, 
snøpakke etc!



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

SAT-SKOG

Volum pr/ha Alder Bonitet

Lavere 
utløsnings-

sannsynlighet

Friksjon i 
skredløpet

Ikke fullstendig 
landsdekkende

Kan endre seg 
over tid



Tjoflotviki - Ullensvang



Tjoflotviki - Ullensvang

Aktsomhetskart 
= ferskvare?

Effekt av skog 
i skredløpet






Reinen skole i Tromsø, 2. april 2013

Photos Torgeir Åsheim-Olsenhttp://www.klima2050.no/

Det er ikke bare hogst som kan endre
skogsforholdene….



Er oppløsningen i SAT-SKOG tilstrekkelig?

Basert på Landsat
satellitt bilder 

(30x30 m)



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

Helning Skogstetthet Klima

Pågående 
arbeid



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

Helning Skogstetthet Klima

Pågående 
arbeid

Gult = lav sannsynlighet 
utløsning av skred!



Hva kan forbedres?

Terrengmodell

Klima

Effekt av skog

Utløsningssannsynlighet

Utløpsberegning

Dynamisk 3D - modell ≈ RAMMS::AVALANCHE

Noe forenklet 
numerikk
lav regnetid

Ikke bare 
«bratteste 

vei»

Bruddhøyde
kan bestemmes 

av klimadata

Utløp avhengig 
av skredvolum

Friksjonsparam. 
 skredstørrelse, 
terreng, klima og 

skog

Realistisk 
sideveis 

utbredelse



Aga



Aga



Våtsnøskred 26.april 1995 

Agatunet



Aga



Vesentlig forbedring fra eksisterende modell

Kombinert 
utløsningssannsynlighet

Terreng, skog, klima

Dynamisk 
skredmodell

MEN:
modellen må videreutvikles og sjekkes mot 

langt flere kjente skred

+



Hvor går grensen? 

Kostnadsbesparelse 
for samfunnet ved 

presise 
aktsomhetssoner 

Sikkerhetsmargin 
for at alle 

skredutsatte 
områder blir fanget 

opp



Takk for 
oppmerksomheten!



@infoNGI

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO





Tyinstølen
Skadet anneks på 2/179

Tomt 2/190

Hytte på 2/148

Hytte på 2/144

Januar 2008

Omtrentlig omriss av snøskredet vist
med stiplet svart strek.
Foto: Statens Vegvesen Region Vest.

Bilde av 
området, tatt 
mot nord.

Bilde av 
området, tatt 
mot sør.



110m

Sjeldne skred med ekstremt lav
friksjon – hvordan ta høyde for slike i
et aktsomhetskart??

Tyinstølen
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