
Minneforedrag Karstein Lied
Skredkonferansen 2019 – Voss

Krister Kristensen og Frode Sandersen, NGI



Hovedarkitekten bak snøskredforskning i Norge

Døde 23. juli 2019



Bakgrunn

Mellom 1968 og 1971 skjedde det fire store 
snøskredulykker:
─ I Sæbø, Bondalen i Ørsta, ble gårdene på 

Riisetunet truffet av et usedvanlig stort snøskred 
19. februar 1968. Tre mennesker omkom og fire 
gårdsbruk ble ødelagt.

─ I Skårdalen på Oppdal omkom syv skiløpere på tur 
i et snøskred 8. mars 1969.

─ Ved anleggsarbeidene for vannkraftutbyggingen 
på vestsiden av Folgefonna omkom syv personer 
da en anleggsbrakke i Rednedalen i Mauranger ble 
tatt av snøskred 9. januar 1970.

─ I Hjørundfjord i Ørsta ble syv personer tatt av 
skred ovenfor gården Molaupen under sanking av 
geiter 24. november 1971.



NGI ble tillagt ansvaret for snøskredforskning i 

Norge i 1972
Fram til 1970-tallet var organiseringen av skredforbyggende 
arbeid i Norge mangelfull

Flere utvalg ble opprettet for å kartlegge hvordan en slik 
organisering best kunne gjennomføres

I 1972 ble det lagt fram en Stortingsmelding om å legge ansvaret 
for snøskredforskning til NGI



Karstein ble leder for snøskredgruppa

Snøskredgruppa hadde i 1980 sju ansatte
Praktisk og samfunnsrettet rettet forsking
─ Bebyggelse
─ Veier
─ Fjellanlegg
─ Kraftforsyning/ledningsnett

Fokuserte forskningsområder
─ Kartlegging av fareområder
─ Utforming av sikringstiltak
─ Varsling av skredfare

Forskning basert på anerkjente metoder
─ Statistiske metoder for å tallfeste sannsynligheter 

for snøskred
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Fonnbu
En viktig start på forskningsarbeidet var etablering av en 
forskningsstasjon i et fjellområde med stor skredaktivitet
─ Fonnbu ble bygget i 1975
─ Bemannet hele vinteren

Undersøke snø- og værforhold som fører til skred.
Kartlegging av skredterreng i Grasdalen og i
Stryneområdet.
Studere snøens mekaniske egenskaper ved testing i
kuldelaboratorium og in situ.
Måling av kreftene i snøsig mot mastekonstruksjoner i
hellende terreng.
Kunstig utløsning av snøskred med eksplosiver.
Etablering av et fullskala testområde for skreddynamikk
og effekt av fangvoll i Ryggfonn.
Kurs og undervisning om snøskred for studenter, frivillige
organisasjoner og Forsvaret



Eksempler

Snødekkeundersøkelser
Sammenhengen mellom 
nysnøtilvekst og skred
Måling av sigekrefter
Måling av styrke i snødekket
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Ryggfonn

Fullskala snøskred
─ Hastighet

─ Trykk

─ Effekt av fangvoll



Internasjonalt samarbeid

Sveits
Østerrike
USA
Canada
Spania
Italia
Frankrike



Varsling

RV 15 over Strynefjellet
─ Kartlegging av skredbaner
─ Sikringstiltak

Bergensbanen
─ Kartlegging av skredbaner
─ Sikringstiltak

Fjellanlegg
Skredutsatt bebyggelse i 
akuttsituasjoner
Bistand i skredulykker
Påskevarsling sammen med Røde Kors 
og DNT



Faresonekartlegging

Kartlegging av historiske 
snøskred 

Metodikk for kartlegging 
av snøskredutsatt 
terreng
─ Utløsningsområder

─ Utløpsområder



a/b-metoden, 1980

Hvor langt går store snøskred?

Lied, K. og Bakkehøi, S. 1980. Empirical Calculations of Snow-Avalanche Run-Out Distance Based on 
Topographic Parametres. Journal of Glaciology, 26 (94), 165-177.New York: Free Press 

“To this day, this paper 
stands as the only rational 
method we have to estimate 
extreme runout distance.” 

Remarks remembering Karstein from
David McClung, Professor Emeritus, University of 
British Columbia, July 2019



1987: Milepel for regulering

Bygningsloven av 1965

Byggeforskrift av 1987



Potensielle områder utsatt for snø- og steinskred



Snøskredkart for Forsvaret

Vassdalenulykken i 1986 der 16 
soldater omkom



Informasjon

Snøskredkurs
─ Kommuner

─ Statens vegvesen

─ Jernbaneverket

─ Forsvaret

─ Kraftselskap

Lærebøker
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