
Foto: Jostein Aasen

Solveig Ø. Kosberg og Marit S. Andresen

NVE

…og Ferdselsrådene

PROBLEMET MED SKREDPROBLEMET



Vi har et dilemma…



!



Foto: Halvor Hagen

Våt snø (løssnøskred)



Vedvarende svakt lag (flakskred)
Foto: Halvor Hagen
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Konsekvens: 

muligens 

skadet. Liten 

fare for å bli 

begravet

Våt snø (løssnøskred)
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Konsekvens: 

stor fare for å bli 

begravet av store 

snømasser og stygt 

skadet/død

Vedvarende svakt lag (flakskred)
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Vedvarende svakt lag (flakskred)



Derfor har vi ferdselsråd





FerdselsrådTørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og 

utløpssoner.

Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader 

med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt 

terreng. Er du usikker på hvordan du 

finner skredproblemene? 

Unngå skredterreng!

Ferdsel i skredterreng
Dagens ferdselsråd



Dagens ferdselsråd

Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 

grader og utløpssoner.

Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere 

enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også 

ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.



Skredproblem Faregrad Setning + illustrasjon

Logikken bak

«Unngå terreng 
brattere enn 30 
grader med fersk 
fokksnø og 
utløpsområder under 
slikt terreng»





Skredproblem 
1

Faregrad
Setning + 

illustrasjon

Skredproblem 
2

Faregrad
Setning + 

illustrasjon

Mest 

alvorlige 

evt

begge vises 

Logikken bak



Dilemma – hvor offensive / defensive skal vi være?



Våte løssnøskred

I store bratte heng med våt snø bør 

du gradvis bevege deg på skrå for å 

unngå å bli tatt av skred som du 

selv eller andre i gruppen løser ut. 

Unngå ferdsel i terreng brattere 

enn 30 grader med løs våt snø. 

eller



Vedvarende svakt lag

Unngå terreng brattere enn 30 

grader og utløpsområder der 

skredproblemet er til stede. 

Fjernutløsning er mulig.

NB, det er svært vanskelig å vite 

hvor skredproblemet er.

Unngå terreng brattere enn 30 

grader og utløpsområder. 

Fjernutløsning er mulig.

eller



https://www.mentimeter.com/s/57a86346f1e3a3231197736ded8395af/619079607616
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TAKK



Faregrad 

Hvor 
store 
skred?

Hvor lett 
å løse ut 
skred?

Hvor stor 
del av 

terrenget?



Faregrad 2 

Hvor 
store 
skred?

Hvor lett å løse ut 
skred?

Hvor stor del av 
terrenget?

Våt snø (løssnøskred)
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Faregrad 

Hvor store skred?

Hvor lett 
å løse ut 
skred?

Hvor stor del av 
terrenget?

Vedvarende svakt lag (flakskred)
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