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SNOW AVALANCHE EXPERIENCE TROUGH 20 YEARS

The fourteenth Laurits Bjerrum Memorial Lecture
Presented 3rd March 1993

SUMMARY

Introduction

This year marks 20 years since the Nor-
wegian Parliament decided that NGI should
be the institution responsible for snow ava-
lanche research and consulting work in
Norway. Because of several major snow
avalanche accidents in the late sixties and
early seventies, which killed many people
and caused large material damage, an offi-
cial comity appointed by the Department of
Industry, came to the conclusion that the
Norwegian Geotechnical Institute (NGI) was
the institution best suited to deal with snow
avalanche problems in our country.

As NGI is situated in Oslo where few
snow avalanches occur, it was necessary to
build a research station in mountainous
terrain where scientist could study avalanche
behavior throughout the winter. An ideal
location for the station was found in the
community of Stryn, 950 m above sea level,
in the vicinity of a new main road which is
kept open for winter traffic.

Although some snow avalanche work
had been performed earlier by different
persons in Norway, one of the main goals in
1973 was to educate a new generation of
avalanche scientists and consultants who
would be able to give professional answers
to persons, institutions and organizations
throughout the country that were concerned
with avalanche problems.

The main task for the newly established
research group was to find answers to the
following questions.

By Karstein Lied
Norwegian Geotechnical Institute

• Where do avalanches occur?
• What weather and snow conditions favor

avalanche release?
• Which kind of safety measures may be

applied to protect human life and
property?

Although these problems had been studied
for many years abroad, we had to find out
what kind of conditions were special for
Norway, and what findings from other
countries could be applied in our country.

1. WHERE DO AVALANCHES
OCCUR?

1.1 Runout models

In what terrain formations are avalanches
released, and what runout distance do they
obtain with a certain frequency? This is the
most important question in the field of snow
avalanches, and the most difficult to answer.
Therefore, from the beginning of our ava-
lanche research work, this topic has been
our main research field.

Tö study this question, a detailed map-
ping and registration of major avalanche
tracks were started, first of all in the popu-
lated parts of the avalanche districts of
western Norway as well as in the avalanche
rich valleys near the research station. All
known avalanches were mapped in their
maximum known extent. During this work
we collected information from about 1000
avalanche tracks. Based on this "avalanche
library" i~ was possible by statistical
methods to predict in what terrain



avalanches were most likely to occur, and to
a certain degree of accuracy, to predict how
far they would run out in the valley bottom.

The problem of predicting avalanche
runout is the most difficult to solve, and
many models have been applied for this
purpose. Voellmys hydrodynamic model is
well known, but to apply the model one has
to have empirical knowledge of the friction
parameters and to know the rupture height
of the slab. Slight differences in the values
of the parameters will cause great
differences in the calculated runout distance,
which makes the model difficult to use in
practical work. Since we lacked values for
the parameters to apply Voellmys model, we
tried a topographic method instead, where
the parameters which describe the snow con-
ditions were left out. The reason for this
was that all the avalanche data treated in our
model had been compiled from historical
records dating back about 100 to 300 years.
We assumed, therefore, that the data proba-
bly included "near-maximum" runout
distances. By assuming that the snow
conditions were optimum and equal for the
historical maximum runout in every
avalanche path, we could concentrate on
identify the topographic factors that were
most important with respect to runout
distance. By regression analysis, four
topographic factors were identified, see fig.
5, and eq. (3) and (4). (Lied and Bakkehøi
1980, Bakkehøi, Lied and Domaas 1983).
With this approach it is possible to predict
the possible runout of a given avalanche by
a probabilistic method with fairly high
accuracy. However, we still have to
improve the accuracy of the runout
prediction, and to combine the topographic
model with dynamical/numerical models to
obtain the best possible answers.

One dynamical model used by NGI is
the PCM-model, developed by Perla, Cheng
and McClung (1980). This is a two-para-
meter, center of mass model based on the
differential equation (5). By dividing the
avalanche path into short segments with
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constant inclination, the equation is solved
numerically. Like Voellmys model, this
model also is encumbered with two friction
parameters of unknown numerical quantity,
and combinations of different parameter
values may match any observed avalanche
runout. The PCM -model were tested statis-
tically with the 200 avalanches in the topo-
graphic model to back calculate the best-fit
parameters. With this combination of a
topographical model and a numerical runout
model, it was possible to increase the
accuracy of the runout prediction, and to
calculate avalanche velocity along the path.

In 1986 NGI presented a dynamic ava-
lanche model, the NIS-model, (Norem,
Irgens and Schieldrop), where the avalanche
mass is modelled as a non-linear visco-
elastic continuum. The model is based on
the parameters:
• Avalanche rupture height,
• Avalanche length,
• Friction parameters, and
• Viscosity parameters.
The continuum equations for the stationary
part of the avalanche movement is given by
eq. (7) and (8), and the maximum velocity
by (9).

The model takes into account normal and
shear stress in the moving snow, pore pres-
sure and effective pressure, snow viscosity
and snow friction. Compared to the PCM-
model, the NIS- model uses the flow height
and the length of the avalanche in com-
bination with physical properties of the
avalanche snow. This is considered to be a
much better representation of an avalanche.
As this model contains a number of varia-
bles for which the quantitative numbers are
unknown, it must be tested on real ava-
lanches. Such studies have been perfonned
using the topographical model and in full-
scale avalanche tests perfonned at Rygg-
fonn near NGIs avalanche research station.



2. FULL-SCALE EXPERIMENTS ON
AVALANCHES

In 1980 a 15 m high and 100 m long
retaining dam was built across one of the
major avalanche paths, Ryggfonn, near the
avalanche research station. The purpose
was to study the feasibility of using earth
embankments as protection measures.

The Ryggfonn avalanche has a vertical
drop of about 900m and a horizontal length
of 2100 m. Usually the avalanche runs 2 to
3 times every winter, and may contain as
much as 500.000 m' of snow.

In addition to the earth dam other types
of test structures have been erected in the
Ryggfonn avalanche path:
• On top of the dam a 6.6 m steel mast

was erected and fitted with strain gauges
to monitor forces acting on the mast
during an avalanche. Another mast, 1
m high, was equipped with a load cell
for force measurements.

• 200 m upslope from the dam, three
transmission line conductors were
erected across the track, 8, 12 and 16 m
above the ground. Load cells were
installed to measure the dynamic tension
in the lines during an avalanche.

• 230 m upslope from the dam, a 4.5 m
high concrete structure with three load
measuring panels, each 0.72 m2 in area,
was erected to monitor dynamic snow
pressure.

• 320 m upslope from the dam, a 26 m
high tubular steel Y-shaped transmission
tower was erected. It was instrumented
with strain gauges, accelerometers and
mechanical pressure indicators. In 1990
a major avalanche destroyed the mast
and it was replaced subsequently by a 10
m high cylindrical steel mast. In 1993
this mast also was damaged by an
avalanche and had to be rebuilt.

• Geophones, 50 and 100 m upslope from
the dam, sense the vibrations from pas-
sing avalanches.

The avalanches at Ryggfonn are either
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triggered by explosives via radio signals if
not released naturally. The installed instru-
ments record continuously the avalanche
passage, and the signals are digitized and
stored in PCM format on a tape recorder.
The instrumentation is designed and in-
stalled by NGI's Instrumentation Division.

This full scale Ryggfonn project has
been a success, and a lot of valuable
information has been gained about avalanche
behavior. The maximum velocity recorded
for dry flowing avalanches is 60 m/s. For
wet snow avalanches the velocity seldom ex-
ceeds 30 m/s. The maximum recorded
impact pressure is 540 kPa for a wet snow
avalanche and 445 kPa from a dry snow
avalanche. Maximum recorded tension in
the transmission line conductors is 108 kN.
The load is quickly reduced with the height
above the ground. At 16m above the
ground, the load is 10% of the load in 8m
height, (Norem 1980).

The effect of the retaining dam is
negligible for major avalanches of several
100.000m3 with velocities of about 35-40
m/s at the dam. For medium sized
avalanches with velocities not exceeding 20
m/s the dam seems to stop the snow mass,
although the snow cloud may surpass the
dam by about 200m. Further tests and
investigations are needed, however, to
develop general dimension criteria for such
retaining structures.

3. FULL SCALE EXPERIMENT ON
SNOW CREEP PRESSURE

Snow creep forces on structures erected on
inclined slopes is an important problem,
both for retaining structures erected to
prevent the release of avalanches, and for
other structures, as for instance power line
masts built in mountainous terrain.

For 18 years, NGI has studied this
problem using full scale experimental struc-
tures at the avalanche research station.
Snow creep pressures have been measured



on two different types of supporting con-
structions, a cylindrical 6 m high steel tube,
and the lower part of a full size electrical
transmission tower. Snow forces are
monitored continuously by strain gauges
attached to the test structures and data is
stored in a local datalogger.

A theoretical model for calculating the
snow pressure against supporting construc-
tions has been developed, equation (10),
(Larsen et al., 1989). The results show that
snow pressure in the Norwegian snow cover
seems to be somewhat higher than in the
alps, mostly due to denser snow in Nor-
way. An empirical method for calculation
of snow pressure against circular construc-
tions has also been compiled, equation (11).
The measurements confirm practical ex-
perience: slender structures are subjected to
comparatively higher loads than broader
ones because of the effects of the shear
strength of the creeping snow, see fig 10.
As an example, for a structure 0,3 m wide
the snow load will increase by a factor of
two, if the width is increased by a factor of
3.

4. SNOW AND WEATHER
CONDITIONS WHICH FAVOR
AVALANCHE RUPTURE

4.1 Snow pack

The typical snow pack structure characteris-
tic of an avalanche situation is the fol-
lowing: 1) Older snow with high density and
strength at the ground surface 2) A thin
week layer with low strength overlying the
old snow, and 3) New snow, moderately
wind packed, 0,5 to 1,5 m thick at the top.

The rupture is commonly thought to
occur as a shear failure in the weak layer,
followed by a tension failure at the top of
the snow slab. Based on experience, we
know that large snow accumulation in the
rupture zone increase the possibility for a
failure. Based on a Coulomb friction cri-
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terion for the slab and measured values of
cohesion, it is difficult to obtain a failure for
evenly distributed shear stress values.
(equation 12,13). The deformation velocity
of the uppermost layer is of vital importance
for. the stability, as the shear strength for
high deformation rates will drop to residual
values which are pronounced lower than the
peak strength. In nature, the deformation
rates are found to be too low to create a
failure without the existence of stress con-
centrations in the snow cover. Such stress
concentrations must be located at superweak
spots in the weak layer where the rupture is
initiated. The stress concentration increase
with the size of the superweak spot or layer,
and is inverse proportional to the thickness,
equation (13), (Bader et al. 1990).

Access to the rupture areas where
strength and deformation measurements may
be carried out in an avalanche situation is
hazardous and for practical purposes not
possible. All measurements and evaluations
must therefore be performed in areas that
invariably have different snow and terrain
conditions than in the actual rupture area.
Therefore, even today the evaluation of the
snow pack stability has to be based on
subjective methods and practical experience.

4.2 Weather conditions

The main weather factors that control the
avalanche danger is :
• Snow precipitation and intensity,
• Wind speed and wind direction, and
• Air temperature.
At NGI we have concentrated primarily on
studying the connection between precipita-
tion rates and avalanche occurrence. By
plotting the precipitation in 3 and 5 days as
a cumulative normal distribution, the pos-
sibility for an avalanche may be quantified,
Fig. 14. The method has been tested for 5
different paths near the avalanche research
station, with 25 to 37 avalanche events in
each path. The straight line between the
avalanche observations shows a strong



connection between the amount of precipita-
tion and the possibility for an avalanche,
(Bakkehøi 1987).

Other methods are also used for ava-
lanche forecasting. The Swiss "nearest-
neighbor" method is regarded to be very
useful, and is applied for practical forecas-
ting for roads exposed to avalanche danger.
(Equation 15,16).

5. SLUSH AVALANCHES

Slush avalanches, mixtures of snow and
water, are a common type of avalanche in
Norway. Avalanches of this kind have
caused extensive damage to lives and pro-
perty. Systematic research on slush ava-
lanches was started at NGI in 1983. The
main efforts have been concentrated on
determining what snow, weather and topo-
graphic conditions that favor such ava-
lanches.

The topographic formations where slush
avalanches may occur seems to be wide-
spread and fall within a wide range of ter-
rain types and slope angles. Slushes often
start in shallow depressions, and generally
on more gently inclined slopes than snow
avalanches. The average runout angle is
also lower than for snow/avalanches.

Snow conditions that favour slush ava-
lanches are a loose, c6arse grained snow
pack, built up during extensive cold periods.
When such snow is exposed to heavy rain,
or melting by warm wind or radiation, slush
avalanches are likely to occur, (Hestnes
1985).

6. CONSULTING WORK

As soon as the snow avalanche research
group was established at NGI, the demand
for professional advice concerning snow
avalanche problems became a reality. First
of all, there was a need to investigate ava-
lanche danger and protection measures for
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housing areas, roads and construction works
in mountainous terrain, primarily in connec-
tion with hydroelectric power development
projects. There was considerable activity of
this kind through the 70s and 80s. Al-
together, the avalanche group has handled
about 1500 projects involving snow ava-
lanches, including calculations of avalanche
frequency, magnitude, runout distance, cost
benefit analyses and defence structures.
One very important consequence of this
activity is that the staff at NGI working with
avalanche problems have gradually acquired
considerable practical experience in assess-
ment of avalanche danger and in the design
of defence works. The author is convinced
that to be able to act as a professional ava-
lanche consultant it is not enough to have an
extensive theoretical background in the field
of snow avalanches, but one also must have
considerable practical experience as well.

The problem of snow avalanche danger
does not have only a technical side; it has
also political and public side. Politicians
must be told what the potential danger is,
i.e. the frequency and magnitude of the
avalanche, and what possibilities there are to
protect the endangered objects. Based on
these terms, the politicians must decide what
to do with the concrete avalanche problem.
As an avalanche expert one also has to
convince the public and the persons directly
involved in an avalanche problem, that your
evaluations and calculations as a consultant
are correct and that you prescribe the best
methods to protect the people who are
affected by avalanches. This part of the job
is often more important than realized by
experts and should be given much attention.

7. AVALANCHE ZONING

In 1980 snow avalanche hazard zoning were
started by NGI on the instructions of The
National Fund for Natural Disaster Assis-
tance. In this project, potential snow ava-
lanche and rock fall areas are identified on



the basis of simple topographic criteria and
runout models developed by NG!. Digital
maps and application of terrain models
makes it possible to do runout calculations
directly on the maps on the computer
screen, a method which has substantially
rationalized the work, (Tappe 1987). The
mapping is performed on topographic maps
of scale 1:50000, and will cover about
100.000 km", that is 1/3 of the land area.
By the end of 1993, about 100 map sheets
have been produced, corresponding to 50%
of the total. These maps are intended prim-
arily for planning municipal development
projects.

Since 1987 snow avalanche maps for the
Norwegian army are produced by the same
method. These maps will be used first of
all during planning and execution of major
army exercises in winter. (Lied and
Sandersen 1989).

8. AVALANCHE DISASTERS

Throughout the years the avalanche
specialists at NGI have been through many
difficult cases and experienced many tra-
gedies. One of the worst cases was the
avalanche accident during NATO winter
exercises in 1986 when 16 soldiers were
killed in an avalanche in Vassdalen, near
Narvik in northern Norway. The reason for
this tragedy was first of all a combination of
a very unstable snow cover that led to a
severe avalanche situation in the area where
the exercise took place, and misunderstan-
dings and bad communication lines between
higher and lower levels in the military
command system.

During the past winter, in 1993, the
western part of Norway experienced severe
winter weather in January. For a period of
20 days, winds from west and south west of
storm force hit the west coast. Combined
with heavy precipitation and lower tempera-
tures than normal, a large number of ava-
lanches were released. The maximum
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recorded 3-day precipitation was 107mm,
and fracture depths of 3m in the starting
zones were observed. Many of the ava-
lanches were bigger than ever before ob-
served, and in some cases the avalanche
wind blast was responsible for most of the
damage. Hundreds of avalanches blocked
roads, power lines were cut and destroyed,
and dwelling areas were exposed to ava-
lanche damage. Only one person were
killed, but the material damage was exten-
sive. In the community of Odda, which
experienced the most severe damage, the
cost of the defence structures for housing
areas will amount to NOK 30 mill.

Looking back over the history of ava-
lanche winters in Norway, the statistics tell
us that the really severe winters have a
return period of 11 to 13 years. It can be
expected that during such winters IOta 15
people may be killed, buildings will be
damaged, roads and railway lines will be
blocked and power or communication lines
will be cut. Material damage will run into
the hundreds of millions of kroner.

Based on this experience and statistics,
one can conclude that the challenge presen-
ted by snow avalanches in this country will
not be diminished in the future. Likewise,
there is a long way to go before all ava-
lanche problems are solved. The most
difficult tasks in this respect are develop-
ment of more reliable models for predictions
of runout distances and wind forces asso-
ciated with avalanches, more exact methods
of avalanche forecasting, and dimension
criteria for optimal design af avalanche
defence works.



SN0SKREDERFARINGER GJENNOM 20 ÅR

Laurits Bjerrums fjortende minneforedrag
3 mars 1993

1. INNLEDNING, HISTORIKK

I år er det 20 år siden Stortinget vedtok at
snøskredforskning og rådgivning skulle
legges til NG!. Denne virksomheten er
derved halvparten så gammel som NGI, som
i år fy11erførti år. Det er derfor en pas-
sende anledning å få dvele litt ved dette 20
års jubileet i dag, se litt tilbake på starten
av snøskredtjenesten, og hva som er utrettet
i løpet av disse 20 årene. Jeg er derfor glad
for å ha fått denne anledningen til å holde
Laurits Bjerrums minneforedrag.

Etter en rekke større snøskredulykker i
slutten av 60- og begynnelsen av 70-årene,
der både fastboende, anleggsarbeidere på
kraftanlegg og skiløpere var involvert, ble
det etter hvert et sterkt press i opinionen om
at det måtte opprettes en organisert snø-
skredforskning og rådgivningstjeneste i
Norge.

Det var ikke minst etter intens diskusjon
i pressen at det ble stilt spørsmål i Stortinget
om dette emnet. Industriministeren svarte
den 1 desember 1971 at han ville kalle
sammen de mest berørte instanser. Resul-
tatet var at industridepartementet opprettet
et ad hoc-utvalg, som la fram en rapport i
mars 1972.

Industridepartementet behandlet rappor-
ten like etter, og industriministeren la den
fram for Stortinget, som godkjente depar-
tementets forslag 16 juni 1972. (Stortings-
melding nr. 9, 1972) Her ble det bestemt at
det fra 1 januar 1973 skulle startes
snøskredforskning og rådgivning ved Norges
Geotekniske Institutt.

Før dette vedtaket ble fattet var det
imidlertid ingen selvfølge at snøskredvirk-

Karstein Lied
Norges Geotekniske Institutt

somheten ble lagt til NG!. Det kom nokså
raskt krav fra de berørte distriktene om at
en slik tjeneste måtte legges dit skredene
vanligvis forekom. En lokal komité i 0rsta
var meget aktiv i forsøket på å få depar-
tementet overbevist om at Distriktshøgskolen
i Volda var det eneste rette stedet. Lokale
aviser fulgte opp dette kravet, som man godt
kunne forstå hadde mye for seg. På mange
måter ville det jo være naturlig at skred-
forskerne hadde sitt arbeid der skredene
gikk, og ikke på flatlandet i Oslo.

Blant mange andre engasjerte journalis-
ten og forfatteren Arthur Klæboe seg sterkt
for en plassering i Volda, og han harsellerte
ivrig over "de hvitfrakkete Blindernforsk-
erne som ville studere takras i Oslo - og
snøkrystalIer på reagensglass", og som han
uttrykte sin store forakt overfor. Det eneste
resultat Klæboe så for seg var " flotte bro-
sjyrer With English Summary, og trivelige
studieturer til utlandet. "

Det var som sagt mange som deltok i
denne diskusjonen, men jeg nevner Klæboe
spesielt fordi han var sterkt engasjert når
det gjaldt skred og skredulykker og hvordan
samfunnet best kunne hjelpe dem som ble
utsatt for slike ulykker.

Klæboe ble vi siden godt kjent og gode
venner med, og selv han fikk respekt for
NGIs arbeid med snøskredene.

Fagområdet snøskred er sterkt preget av
erfaring og skjønn, og det er derfor viktig at
man har medarbeidere som har solid er-
faring og som er motivert for det de holder
på med. De resultater vi har oppnådd ved
NGI skyldes i høy grad den innsatsen en
gruppe medarbeidere har gjort, her er det
helt på sin plass å snakke om et typisk
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teamarbeid. De medarbeiderne som gjennom
mange år har arbeidet med dette faget, er:
Steinar Bakkehøi, Ulrik Domaas, Erik
Hestnes, Krister Kristensen, Jan Otto Lar-
sen, Harald Norem og Frode Sandersen.

I tillegg har vi hatt god hjelp til spesial-
problemer aven rekke andre personer på
instituttet, og utenfor. Her vil jeg spesielt
nevne Bonsak Schieldrop, som gjennom
mange år har hjulpet oss med intrikate
matematiske og fysiske problemer når det
gjelder å forstå skredenes mekanikk og
dynamikk.

Bjerrum selv var meget engasjert i op-
prettelsen av snøskredtjenesten ved NGI, og
jeg hadde mange spennende og inspirerende
diskusjoner med ham i tiden før det ble gitt
endelig klarsignal fra Stortinget om at vi
kunne gå i gang.

2. ETABLERING AV FORSKNINGS-
STASJON FOR SNØSKRED

Mitt første oppdrag på instituttet var å finne
en egnet plassering for en skredforsknings-
stasjon. En slik stasjon var en forutsetning
fra Stortingets side da NGI fikk arbeidet
med å organisere snøskredtjenesten, og jeg
startet på den viktige, og morsomme opp-
gaven å finne en egnet plassering for stas-
jonen.

Den eneste mulige plassering var etter
min mening et sted i høyfjellet der vi kunne
være sikre på å ha snø hele vinteren, og der
terrengforholdene var slik at det ville gå
snøskred. Snø det meste av vinteren var jo
en forutsetning for at forsøkene våre skulle
kunne drives uforstyrret av plutselig mild-
vær der all snøen rant bort.

Kort fortalt ble tre høyfjellsoverganger
studert, det var jo en nødvendig forutsetning
å ha en veg eller jernbane i rimelig nærhet,
slik at atkomsten ikke ble altfor vanskelig.
Etter at flere alternativ var studert, falt
valget på Grasdalen i Stryn, der den nye
helårsvegen mellom Østlandet og Nordvest-
landet var planlagt. Vegen var riktignok

Fig. 1. Grasdalsområdet med skred-
forskningsstasjonen. (The location of the
avalanche research station).

ikke ferdig enda, men terrenget og klimaet
var så egnet til formålet at vi mente vi
kunne bygge stasjonen og heller finne oss i
et par års ventetid før vi fikk veg helt fram
(fig. 1)

Etter en del forhandlinger med de 15
grunneierne i Oppstryn, fikk vi ervervet et
20 mål stort område øverst i dalen. En
arkitekt tegnet en fin stasjonsbygning, og i
det øyeblikk snøen smeltet bort, ble byg-
gingen satt i gang. Alle materialer ble fløyet
på plass med helikopter, og i løpet av noen
korte sommermåneder hadde 4 snekkere fra
Stryn bygget stasjonen, et solid hus på 150
m2 med egen strømforsyning (foto nr. 1)
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Foto 1. Grasdalen med skredforsknings-
stasjonen Fonnbu. (Grasdalen valley and the
avalanche research station Fonnbu).

De første årene var oppholdet på Fonnbu en
spennende tilværelse for oss som arbeidet
med dette faget. For å komme fram før
vegen var bygget ferdig, måtte vi kjøre
scooter fra Grotli, en strekning på ca. 20
km. På godt føre var jo dette ikke noe å
snakke om, da gikk strekningen unna på 20
minutter. Men det hendte at vi brukte to
dager på turen, med overnatting underveis.
Det var vel forresten bare første gangen da
stasjonen skulle innvies at det tok så lang
tid, da var Steinar Bakkehøi og meg selv på
innvielsestur i desember. Med overlastet
scooter og slede, null-føre med tåke og
ukjent i terrenget, måtte vi bite i det sure
eplet å be om hjelp fra Vegvesenets anleg-
gsleir.

Men vi var jo unge og skulle sette i
gang noe helt nytt og uforsøkt her i landet,
nemlig driften av vår første skredforsknings-
stasjon og etablering aven rådgivnings- og
forskningsvirksomhet. Vi var derfor meget
motiverte for oppgaven. Det ble mange
muntre episoder, og mange strabaser. Om
ikke vi lærte noe annet, så lærte vi i hvert
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fall praktisk arbeid i høyfjellet om vinteren.
Det gikk mye tid til å holde oss i drift, så
de første forskningsresultatene var bokstave-
lig talt nokså dyrekjøpte. Men vi hadde
rikelige forskningsbevilgninger disse første
årene, og timeprisene sett med dagens øyne
var relativt beskjedne, ca. 1/10 av det vi
koster i dag. I kroner var bevilgningene til
forskningen vår større enn den er i dag, og
det sier jo litt om hvilken vekt bevilgende
instanser la på fagområdet den gang.

Selvom vi nå startet den organiserte
snøskredforskningen i Norge, må vi ikke
glemme at det tidligere hadde vært drevet
forskning og rådgivning på dette feltet, så vi
hadde et visst grunnlag å bygge på da vi
startet. Den første som gikk i gang med
snøskredarbeid i Norge var Gunnar Ramsli,
som i ea 10 år, i 50- og 60-årene, var Stat-
ens konsulent på dette området. Ramsli
kartla og forbygget en rekke skredområder
rundt om i landet og gjorde en stor innsats,
helt alene uten andre faglige kolleger å
støtte seg til.

Etter at Ramsli gikk over i annen virk-
somhet, ble det såkalte "Utvalget for snø-
forsking" opprettet. Dette var et samarbeid
mellom Naturskadefondet, Vassdragsvesen-
et, NSB og Meteorologisk Institutt, en
interimordning i påvente av at det skulle
opprettes en permanent snøskredtjeneste.
Utvalget ansatte Knut Wold, tidligere hydro-
log fra NVE, og i flere år drev Wold ver-
difulle studier av snødekkets struktur og
utvikling ved en rekke faste målestasjoner
rundt om i landet. Han virket også som
konsulent i snøskredspørsmål.

3. FORSKNINGSVIRKSOMHETEN

Hva skulle vi egentlig finne ut? På hvilke
områder var behovet for kunnskap størst, og
hva ønsket våre eventuelle oppdragsgivere å
spørre oss om?

Vi mente at det var tre viktige områder
som måtte dekkes, og som vi måtte kunne gi
fyllestgjørende svar på:



- Hvor går det snøskred?
- Under hvilke vær og snøforhold blir de

utløst?
Hvilke sikringstiltak kan benyttes og
hvordan skal disse dimensjoneres?

Kunne vi benytte de resultatene man var
kommet frem til i utlandet, først og fremst
i Sveits? Er snøen og skredene i Norge slik
som i Alpene?
Disse spørsmålene måtte vi kunne svare på.

Å svare utfyllende på de tre ovennevnte
punktene har vist seg å være en langsiktig
affære. Det har tatt tid å lure ut av naturen
dens hemmeligheter om snøskredene, og
forsøke å skape lovmessigheter av det som
i mange tilfelle tidligere ble sett på som
tilfeldigheter og "en Guds styrelse".

3.1 Hvor går det snøskred?

Vi som har arbeidet en tid med fagområdet
pleier å si om dette: I alle skråninger hvor
det kan gå skred - går det skred. I alle
skråninger hvor det ikke kan gå skred - går
det også skred, det tar bare litt lengre tid.
I hvilket terreng kan det utløses skred,

og hvilken rekkevidde vil skredene få?
Spørsmålet er kanskje det viktigste og van-
ligste man blir stilt som skredekspert, og da
vi startet arbeidet fant vi ut at her måtte det
læres mer. Årsaken til at denne problem-
stillingen er så vesentlig er jo den at snøs-
kredene er ødeleggende for de fleste vanlige
bygningsmessige konstruksjoner, og at selv
beskjedne snøskred er livstruende. Boligbyg-
ging, vegbygging og kraftanlegg i fjellet var
omfattende virksomheter i 70-årene, og det
ble tidlig. klart at vi måtte være i stand til å
skille farlig og trygt terreng.

Vi måtte først og fremst ut i felten for å
erfare. Boklig lærdom kunne gi oss et visst
grunnlag, men skulle vi bli sikre nok til å
lære dette bort til andre, måtte vi erfare
skredterrenget personlig, ute i naturen.

Ved skredstasjonen, Fonnbu, startet vi
derfor en detaljert kartlegging og registre-
ring av alle skred som gikk i dalføret. Sam-
tidig, ja noe før vi gikk i gang i Grasdalen,

hadde vi også gjennomført en detaljert
registrering av alle kjente skred i Ørsta
kommune, en av de kommunene som er
mest utsatt for snøskred. Denne detaljregi-
streringen fortsatte i flere kommuner, bl. a i
Stryn, Hornindal, Stranda og Stordal.

Vi intervjuet lokalbefolkningen, særlig
eldre personer, om hvor langt de enkelte
skred hadde gått, hvor de hadde løsnet,
under hvilke værforhold de gikk, hvilke
skader de hadde gjort osv., og vi leste i
lokalhistoriske kilder, kirkebøker, lensman-
nsutskrifter og lignende. På denne måten
samlet vi informasjon om ca. 1000 vel
kjente skred som alle ble registrert på kart
i målestokk 1:5000 i sin største maksimale

_utbredelse (fig. 2).
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Fig. 2. Snøskredkan fra Sæbø, ørsta.
Kanet viser utbredelse og årstall for snø-
skred. (Snow avalanche map from Sæbø,
ørsta. Extent and year for each avalanche
is marked on the map).

Ved å benytte såpass mye detaljert historisk
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kunnskap om skredene, regnet vi med at vi
hadde et register over skred som tilnærmet
hadde gått i sin maksimale størrelse.

På denne måten skaffet vi oss en meget
god oversikt over hvor skred ble utløst,
hvordan terrenget så ut der de løsnet, og
hvilken rekkevidde de fikk i dalbunnen. I
dette biblioteket har vi opplysninger om
skred som er inntil 300 år gamle.

3.1.1 Løsneområdet

Normalt vil snøskred som er store nok til å
medføre skade løsne i terreng der gradienten
ligger mellom 30 og 50° (fig. 3).

50

40
-o
~ 30~
Cf)

Ei 20
c

oe:(

10

20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°
Terrenghelning

Fig. 3. Helningsvinkler i løsne-området i
forhold til frekvens av skred. (Frequency af
terrain inclination in the starting zone).

Blir det slakere enn 30°, holder friksjonen
som regel snøen på plass, der det er brattere
enn 50° ramler snøen ned i mindre porsjo-
ner etter hvert som den avleires.

Ruheten i terrenget må ikke være for
stor, dvs at løsneområdet ikke må være dek-
ket av tett skog eller gjennombrutt av større
steiner eller knauser. I praksis vil dette si at
alle skråninger og fjellsider som ikke er
skogkledt, og der terrenghelningen er større
enn 30°, kan gi opphav til skred. Høyden av
henget eller skråningen kan være helt ned
mot 5-10 m for at livstruende skred kan bli
utløst. Løsneområdene kan også bli svært
store. Snøskred kan løsne i hele fjellsider
med areal av størrelsesorden 104 - 105 m2

Som regel er det forsenkninger og "hu-
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lformer" i fjellsiden som gir opphav til de
fleste skredene. Kartlegging av 328 skred-
baner viste at løsneområdene kunne deles i
fem hovedkategorier etter topogragisk form:
Topografisk form: %

- Botner 9
- Åpne forsenkniger 19
- Skar 28
- Plane flater, svaberg 30
- Konvekse partier 14

Ca. 50% av skredene kommer fra for-
senkninger i fjellsiden, dvs. fra områder der
vinden får minst tak, og hvor snøen derfor
kan samle seg opp i større mengder enn
ellers i fjellsiden. De konvekse, eller frem-
stikkende partiene i en fjellside vil lettere
blåse rene for snø eller ha mindre snø enn
gjennomsnittet i fjellsiden. Men når snøen
først samles slike steder, vil det lett oppstå
strekkspenninger i snødekket, og derved
øker også faren for skred.

3.1.2 Snøskredenes rekkevidde

Den korte oversikten i punkt 3. 1.1 gir oss
en ide om hvor snøskredene løsner i en
fjellside. Men det som er vel så viktig er å
finne ut hvor langt ut i dalbunnen et snø-
skred kan nå, den såkalte utløpsdistansen.
Dette har forskere fra mange land arbeidet
med i årevis, uten at vi i dag kan si at dette
problemet er løst tilfredsstillende.

3.1.2.1 Hydrodynamisk modell

I Sveits ble det utviklet en modell for skred-
bevegelsen med basis i hydrodynamikk,
spesielt i teorien for åpen kanalstrømning.
Men fordi et skred også består av klumper
og snøblokker, ble det benyttet to friksjons-
ledd, ett for Coulomb friksjon ("tørr-
friksjon"), og ett for hastighetsavhengig
friksjon ("våtfriksjon"). (Voellmy, 1955).
Skredhastigheten, v, ble utrykt ved lignin-
gene:

dv = g (sin ß - ~ cos ß) - _g_ v2 (1)
dt h~



vmax = [~. h (sin 1/10 - ¡.L cos 1/IO)]'h
h = skredets flytehøyde
~ = relativ terrengruhet og hastighet-

savhengig friksjon
1/10 = terrenghelning i skredbanen
¡.L = friksjonskoeffisient (Coulomb-frik-

sjon)
Voellmy satte også opp et uttrykk for
skredets rekkevidde, eller ut1øpsdistanse (S).
Denne ble beregnet fra et punkt (P) i skred-
banen der terrenghelningen blir så lav at
skredet begynner å miste hastighet:

y2
S = ------'--------:--

yl g
2 g (Il cos "'1 - sin "'1) + -

~ h.

(2)

1/11 = terrenghelning i utløpsområdet
h, = høyden på avlagret snø i utløpsom-

rådet
For oss som arbeider i faget er dette to
berømte ligninger som har vært benyttet i
alle land som har problemer med skred.
Mange forskere har senere kommet fram til
lignende og mere raffinerte modeller, og det
er lagt ned store anstrengelser for å forbedre
det fysiske og matematiske grunnlag for
modellering av skredbevegelsen.

Selvom Voellmys modell er mye benyt-
tet, har den også sine åpenbare svakheter.
For at den skal kunne brukes, må vi selv-
sagt kjenne verdiene til de enkelte parame-
trene som inngår. Disse har vist seg meget
vanskelige å måle. Et stort snøskred er en
komplisert fysisk prosess, en strøm av
granulert materiale som dels oppfører seg
som et fast stoff, dels som væske, og dels
som en gass. Hastigheten er stor, trykk-
virkningene er også store, i det hele tatt er
det komplisert og kostbart å avlure snø-
skredene deres hemmeligheter. Ligning 1
inneholder 3 ukjente: Tørrfriksjonspara-
meteren ¡.L, leddet for hastighetsavhengig
friksjon ~, og flytehøyden h. Selv små
endringer i disse leddene vil føre til store
variasjoner i hastighet og i utløpsdistanse
(Domaas, 1980). For et normalt stort skred
vil f.eks. 20 cm økning i flytehøyden, h,
kunne gi skredet ca. 200 m lengre rekke-
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vidde. Dette illustrerer klart hvor følsom
modellen er for variasjoner i inngangs-
parametrene.

Det sier seg selv at skal en slik modell
kunne benyttes til å fastlegge grensene for et
boligfelt, da må man virkelig kjenne i detalj
hvordan verdiene for ¡.L, t og h varierer.
For at modellen skal kunne anvendes må
den derfor kalibreres med virkeligheten. Da
det ikke er mulig å skaffe rede på de ek-
sakte verdiene for de tre ukjente leddene i
ligning (1),blir det desto viktigere å obser-
vere og registrere skred som har inntruffet
for å kalibrere den teoretiske modellen med
det som skjer i naturen.

3.1.2.2 Topografisk! statistisk modell

Hele hensikten med å kartlegge og registrere
flere hundre skred var kanskje ikke åpenbar
for oss da dette arbeidet ble startet tidlig på
70-tallet. Men etterhvert som skredbiblio-
teket økte og det ble samlet inn en rekke vel
dokumenterte opplysninger om skredene, og
vi fikk tatt i bruk gode kart i målestokk
1:50.000 og 1:5000, var det klart at denne
samlingen av skredopplysninger måtte kunne
benyttes til en statistisk behandling av topo-
grafien i skredområdene, og muligens også
til å fortelle noe om skredenes rekkevidde.

Var det mulig å si noe om skredenes
rekkevidde uten å måtte ty til de hydrodyna-
miske modellene utviklet i Sveits der vi var
avhengig av å kjenne verdiene på de enkelte
ukjente parametrene, og som alle andre med
vekslende hell hadde brukt hittil? Kunne
terrenget i seg selv, og bare terrenget,
benyttes i en beregningsmodell for utløps-
distansen? Hvis vi forutsatte at alle de
kartlagte skredene hadde gått i sin maksi-
male, eller nær maksimale rekkevidde, ved
at dette hadde skjedd under optimale snøfor-
hold for lang rekkevidde, og at snøforhol-
dene var like i distriktet der skredene var
kartlagt, da skulle det være mulig å holde
snøforholdene utenfor i beregningene.



For å undersøke dette ble 423 av 850
skred plukket ut for statistisk behandling
(Lied og Bakkehøi, 1980). Disse skredene
hadde sitt utløp i åpent terreng i dalbunner
der ingen større terrengforrnasjoner hindret
utløpet. Skredene ble gruppert etter gjen-
nomsnittlig fallvinkel, a. a ble definert
som: a = are tan (H/L), der H er total
vertikal fallhøyde, og L er horisontal ut-
strekning, se fig. 4.

ex

:-, ., e-,

L
Fig. 4. Maksimum rekkevidde av skred
beskrevet ved vinkel a. (Maximum runout of
avalanche described by the a-angle).

Vi fikk da følgende fordeling av œ:
œ(") % av total
<20 2
21-25 12
26-30 24
31-35 27
36-40 22
>41 13

Middelverdi: 33°, min: 18°, maks.: 50°,
standard avvik: 6,2°.

Dette var jo interessante resultater, som
gaven viss mulighet til å kvantifisere den
maksimale rekkevidden av snøskred, i det
den laveste a-vinkelen et snøskred kunne få
så ut til å være 18°. Men var dette en bruk-
bar rekkeviddemodell? Det var åpenbart at
skulle vi benytte a = 18° som yttergrense
for all skredrekkevidde, ville vi få en svært
konservativ beregningsmodell, og boligfelt,
anleggsteder , veger og lignende ikke ville
finne plass i trange vestlandsdalfører .

Oppteging av terrengprofilene fra skred-
ene viste at bratte fjellsider gav stor verdi
for a, slake fjellsider lav verdi. Etter mye

H
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tenking fram og tilbake, og nøye gjennom-
gang av terrengprofilene fra de skredene vi
hadde samlet inn, ble det klart at det var en
spesiell topografisk faktor som så ut til å
være avgjørende for a-vinkelen: nemlig det
vi i grove trekk kan kalle fjellsidens eller
skredbanens gjennomsnittlige terrenghel-
ning.

En ny parameter ble nå innført; vinkelen
ß, definert som siktelinjen mellom skredets
startpunkt og det punktet i skredbanen der
terrenghelningen er 10°. Denne parameteren
lot seg objektivt identifisere ut fra kartet.
10° ble valgt fordi denne helningen ser ut til
å representere nedre grense for skredenes
friksjonsvinkel. Fra dette punktet og ut mot
slakere terreng vil skredene bremses opp
(fig. 5).

Brudd

Maksimalt
skredutløp

a = 0.96ß - 1.40
SO = 2.30

R = 0.92

Fig. 5. Forholdet mellom a-vinkel og ß-
vinkel. (The relation between a-angle andß-
angle).

Ved å sammenligne a og ß ble det funnet et
enkelt forhold mellom dem:
a = 0,96 ß - 1,4° (3)
Standard avvik S = 2,3 °,
korrelasjonskoeffisient R = 0,92

Dette var en forbausende god sammen-
heng, nesten for god til å være sann. Den
fysiske sammenheng mellom a og ß er
kanskje vanskelig å se, og modellen er blitt
kritisert fordi den er vanskelig å forklare
rent fysisk. Den representerer likevel virke-
ligheten, ved at vi har et sett med reelle
skredobservasjoner som er korrelert med en
objektiv terrengparameter som er enkel å



kontrollere (Bakkehøi, Domaas og Lied,
1983).

En forklaring på hvorfor slake skred-
baner gir lengst rekkevidde er at skredet her
beveger seg på et plan som ligger nær en
rett linje, og som akkurat er bratt nok til at
bevegelsen underholdes. Derved blir luft-
motstand og friksjonstapet pga. turbulens
minimalt. Dette er energitap som ikke kan
gjenvinnes, og som er størst i en bratt skr-
edbane. En bratt skredbane vilogså ha en
markert overgang til dalbunnen, med liten
krumningsradius, R. Friksjonskraften vil
være proporsjonalt med v2/R, dvs. at en slak
overgang mellom fjellside og dalbunn vil gi
lite tap avenergi.

Et annet forhold som kan være med-
virkende er at slake skredbaner inneholder
mer snø enn bratte. Der fjellsidene er bratte
er det tendens til at snøen avlagres i mindre
mengder. Store snø- og skredvolum fører til
større hastighet og rekkevidde, slik at skred
i slake baner også pga. dette får størst
rekkevidde.

Andre topografiske faktorer i skredbanen
kunne også tenkes å ha betydning for skre-
dets rekkevidde, og følgende faktorer ble
undersøkt ved multippel regresjonsanalyse
(fig. 6):

Vinkelen i løsneområdet, e
Total fallhøyde av skredet, H
Skredbanens krumning beskrevet ved en
parabelfunksjon,
y = ax2 + bx + e
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100m

H

Best
tilpasset
parabel
y = ax2.t bx + e
y' = 2a

Utløp

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - -::'"":..---- ~- --
Vinkel mellom bruddsted og 10· punkt:
Talai fallhøyde av skredet:
Terrenghelning i løsneområdel:
Terrengprofilel av skredbanen beskrevet
ved 2_ deriverte av 2_ gradfunksjonen:

ß
H
e
y = ax2+bx+c y. = 2a

Fig. 6. De fire terrengparametrene som
benyttes for beregning av maksimal ut-
Iepsdistanse. (l'he four terrain parameters
used to predict maximum runout distance).

Vinkelen i løsneområdet, e, ble ansett som
viktig ut fra det som er sagt tidligere: Rela-
tivt liten terrenghelning vil akkumulere mye
snø før et brudd inntreffer, og omvendt med
en bratt terrenghelning. Total fallhøyde, H,
ble antatt å være av betydning fordi para-
meteren sier noe om skredets størrelse.

Ved å tilnærme hver skredbane til en
parabel viste det seg at vi fikk et godt mål
for skredbanens form og krumning. De aller
fleste skredbanene ligner på en parabel, og
ved minste kvadraters metode ble den best
tilpassede parabelfunksjonen av formen y =
ax2 + bx + c funnet for hvert skred. Den
armen deriverte y" = 2a, er en konstant som
bestemmer om kurven er bratt eller slak, og
derved gir den et mål for krumningen.

Graden av innsnevring i skredbanen ble
undersøkt fordi dette etter den sveitsiske
modellen har betydning for hastigheten og
derved rekkevidden av skredet ut fra hydra-
uliske analogier. Et skred med stor bredde
i løsneområdet som presses inn i en trang
kanal, skulle etter dette få en øket flyte-
høyde og derved øket hastighet for å oppret-
tholde skredvolumet pr tidsenhet. Graden av
innsnevring ble beskrevet med faktorene:



Maksimum bredde av løsneområdet
Rmaks

Minimum bredde av skredbanen
r.,

Maksimum bredde av utløpsområdet
Dmaks

Ut fra topografien i hver enkelt skredbane
ble skredets rekkevidde, a, utrykt som en
funksjon av følgende parametre:
a = f [ß, H, y", O]
Til sammen 26 kombinasjoner av disse
parametrene ble undersøkt ved multippel
regresjonsanalyse, og vi fikk følgende ut-
trykk for skredets maksimale rekkevidde:
lX = 0,92 ß -7,9·1O-4HYfle +0,04 (4)

s = 2,28° R = 0,92
Økningen i nøyaktighet er ikke stor ved inn-
føring av flere parametrer, dette viser at ß
er den dominerende variabelen i modellen.
Parametrene R, T, og D, som beskriver
breddeforholdene i skredbanen, hadde
merkelig nok ikke betydning for ut1øpsdis-
tansen.

Fortsatt er usikkerheten i spådommen av
skredrekkevidden relativt stor, for et mid-
dels skred med fallhøyde 1000 m og med a-
verdi på 25°, er standardavviket 80-90 m.
Der det er god plass i dalbunnen, og det
ikke er økonomiske interesser til stede, kan
denne graden av nøyaktighet være god nok,
men for svært mange formål er usikkerheten
for stor. Her må beregningsmodellen sup-
pleres med subjektivt skjønn og alternative
beregningsmetoder.

Den topografiske modellen vi utarbeidet
var en ny måte å betrakte problemet med ut-
løpsdistanse på. Til å begynne med ble
metoden sett på med skepsis, men forskere
i flere land har nå benyttet den med gode
resultater, bl.a. i USA, Canada, Italia og
Japan (Martinelli 1986, McClung, Mears
and Shaerer, 1989).

3.1.2.3 Nyere utvikling av dynamiske
beregningsmetoder

I 1980 publiserte Perla, Cheng og McClung
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en to-parameter modell for skred basert på
følgende differentsial-ligning for skred-
bevegelsen:
1 dv2"2 ds = g(sin ljr - Il cos ljr) - D v2

M
(5)

der utrykket for maksimalhastigheten (VJ
blir:

[
M ]~Vt = : (sin tIT - I.l. cos tIT) (6)

der M er skredets masse, 1/ter terrenghel-
ning, ¡.t er tørrfriksjonskoeffisienten, D er
koeffisient for dynamisk motstand (drag).
Ligningen blir løst numerisk, ved å dele
hele skredbanen i korte segmenter der 1/ter
konstant. Hvert segment gies en vinkel 1/ti,
en lengde Li' en friksjonsverdi ¡.ti' og en
masse/drag verdi (M/D)i. Skredhastigheten
blir beregnet for hvert segment nedover hele
skredbanen, med korreksjon for energitap i
overgangen mellom hvert segment (fig. 7).

~

Fig. 7. Segmenter av skredbanen etter
PCM-modellen. (Segments of the avalanche
path used in the PCM-model).

Modellen, som ble utviklet i Canada og
utprøvd på skred i USA, har senere blitt
testet mot ca. 200 skred benyttet iNGIs
topografiske modell. En slik statistisk test er
helt nødvendig å gjennomføre for å finne
tallverdier for friksjonsparametrene ¡.t og
M/D. Som for Voellmys ligninger (1, 2),
har vi svært sparsomt med tall verier for
disse to parametrene, og vi er derfor av-
hengige avet empirisk grunnlag for at
modellen skal kunne brukes.

Disse to parametrene kan gies en uen-
delig rekke av verdier av innbyrdes varia-



sjon, og likevel tilfredsstille en gitt utløps-
distanse, forøvrig den samme svakheten som
Voellmys modell er belastet med.

M/D-verdien vil variere fra skred til
skred. Da forholdet er antatt å være avhen-
gig av skredets størrelse, ble MID skalert i
forhold til skredets fallhøyde H. Ut fra det
som er målt av skredhastighet i fullskalafor-
søk, og målinger av tørrfriksjonsverdier i
snø, fant vi det rimelig å velge MID ver-
dier i intervallet lOH> MID> Hila. Når vi
så testet alle de 200 observerte skredene mot
varierende verdier av Il og MID, og sam-
tidig tok hensyn til at de beregnete skredhas-
tighetene holdt seg innenfor realistiske,
målte verdier, fant vi de best tilpassede
tallverdiene for MID og Il. For alle skred-
ene fikk vi følgende best sammenfallende
verdier:

MIDH = 0,5, Il = 0,25
S = 3,5° R = 0,83

Dette er en noe høyere usikkerhet enn den
topografiske modellen inneholder. Ved å gå
nærmere inn på de enkelte skredbanene, er
det mulig å redusere denne usikkerheten.
Det viser seg at slake skredbaner trenger
lavere verdier friksjonsverdier enn bratte for
å tilfredsstille målte utløpsdistanser. For ß
> 35° er Il = 0,30, og for ß < 300er Il =
0,25 for identiske verdier av MID. Forklar-
ingen på dette ligger sannsynligvis i at slake
skrebaner har tendens til å inneholde mer
snø enn bratte, slik at skredets masse blir
større, som nevnt i forrige avsnitt.

3.1.2.4 Dynamisk beregningsmodell utvik-
let ved NGI

I 1986 presenterte Norem, Irgens og Schiel-
drop sin modell for skredbevegelse (Norem
et al, 1987). Denne modellen behandler
skredet som et granulert materiale der visko-
plastiske egenskaper dominerer, og skredet
modelleres som et to-dimensjonsalt continu-
um. De viktigste parametrene i modellen
er:
Geometriske parametre:

Skredets bruddhøyde
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Skredets lengde
Materialparametre :

Friksjonsparameter
Skjærviskositet

Skredbaneparametre :
Banen defineres som en kontinuerlig
tredjegrads parabel

Kontinuitetsligningene for den stasjonære
bevegelsesfasen gir følgende uttrykk for
spenningene :

dv2 (7)cr == p + p + p v (-)
y u e z dy

dv2 (8)'txy = C + I-LPe + pm (dy)

hvor
ay = normal spenning
Txy = skjærspenning
Pu = poretrykk
pe = effektivtrykk
p = densiteten til granulert materiale
v = viskositet for normalspenning
v = hastighet
c = kohesjon
Il = friksjonskoeffisient
m = viskositet for skjærspenning
Vo = skredhastighet ved bakken

Maksimalhastigheten (vh) i den stasjonære
delen av bevegelsesfasen er gitt ved:

V
h

= Vo + 2/3[8h3 (SinW-¡.LCOSW»)'h (9)
m - ¡.LVz

Ligning 6 viser at normalspenningen består
av tre ledd: Poretrykket, effektivtrykket og
hastighetsgradienten i skredmassene. De to
første leddene representerer den faste fasen
i skredmassene, det siste leddet den flytende
fasen.

Effektivspenningen representerer den
delen av normalspenningen som overføres
gjennom kornskjelettet. Det totale trykket er
som det fremgår av ligningene også avhen-
gig av hastighetsgradienten i skredmassene.



Dette leddet er produktet av densiteten,
viskositeten og hastighetsgradienten i 2.
potens, og representerer den viskøse delen
av skredet. Bagnold, som innførte denne
termen i 1954, kalte dette hastighets-
avhengige normaltrykket for et dispersivt
trykk. Trykket skyldes at partiklene opptar
større plass enn ved tetteste kulepakning
under skredbevegelsen, og at denne volum-
økningen øker med hastigheten.

Poretrykket, effektivtrykket og disper-
sjonstrykket utgjør summen av normaltryk-
ket i skredmassene .

Den samlete skjærspenningen (8) er
antatt å bestå av den trykkuavhengige
skjærspenningen c, vanligvis kalt kohes-
jonen, og Coulumb friksjonen I-'Pe' Kohes-
jonen skyldes sintring og overflate-
spenninger mellom snøpartiklene, og er først
og fremst avhengig av partikkelfuktighet og
det relative kontaktarealet. For tørre skred
antas det at kohesjonen har liten betydning.

Coulumb-friksjonen er produktet av
effektivtrykket og tangenten til friksjons-
vinkelen. Friksjonsvinkelen for snø er først
og fremst avhengig av krystallformen. Den
varierer innen vide grenser, for sfæriske
krystaller er den ea 35 o, for nysnø helt opp
i 900•

Basert på dette grunnlaget har Norem,
Irgens og Schieldrop utarbeidet en numerisk
modell som benytter et endelig differanse
program for beregning av hastighet og
rekkevidde.

Til forskjell fra Perla et al. s modell
(peM) tar denne skredmodellen hensyn til:

Skredets flytehøyde
Lengden av skredet
Fysiske egenskaper ved skredsnøen

Slik sett er det en langt bedre modell enn
peM-modellen, som kun beskriver bevegel-
sen avet massepunkt.

Modellen er testet mat alle skredene i
den topografiske modellen ved å variere
parameterverdiene slik at beregnete utløp
etter NIS-modellen gir størst mulig overens-
stemmelse med de observerte verdier for
utløp.

- 17 -

Følgende parameterverdier er benyttet:
Tørrfriksjonskoeffisient: 0,31 (tan 17°)
Skjærviskositet: 0,0005 m2

Bruddhøyde (ved terrenghelning () = 400):
1,4 m
Skredlengde: 1/20 av skredets fallhøyde:
L = H/20 sin ()
Resultatet av den statistiske testen gir et
standardavvik i utløpsberegningen på 3,1 o

og en korrelasjonskoeffisient på 0,87, som
er en forbedring i forhold til peM- model-
len, men noe svakere enn den topografiske.

Modellen er også blitt grundig testet i
forbindelse med fullsakalaforsøkene vi har
drevet i Ryggfonnprosjektet ved skredstas-
jonen. Her har målinger av trykkvirkninger
i varierende høyde over bakken, hastighet
og skredetsutløpslengder gitt viktig input til
parameterverdiene.

3.1.2.5 Sammenligning av skredbaneprofil

Basert på skredene som inngår i den topo-
grafiske modellen, arbeider vi nå med en
metode for beregning av ut1øpsdistanse der
baneprofil med stor likhet sammenlignes.

Ved å benytte de samme parametrene
som inngår i den topografiske modellen,
søkes de skredbanene som har profiler mest
lik det profilet der skredutløpet skal bereg-
nes. Søkingen etter mest like profil foregår
etter "nærmeste nabo prinsippet" slik som
beskrevet i kapittel 3.4.2. Beregnet utløp på
4 profiler som ligner mest sammenlignes
med beregnet utløp på det profilet der skred-
utløpet skal bestemmes (se fig. 8) (Bakkehøi
og Norem, 1994.) På denne måten innsnev-
res usikkerheten betydelig. Metodikken er
for tiden under utprøving, og resultatene ser
ut til å være lovende.
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Fig. 8. Sammenlikning av de mest like skre-
dbaneprofil for beregning av utløpsdistanse.
(Comparison of the most equal avalanche
paths for calculation of runout distance).

3.2 Ryggfonnprosjektet

I 1980 fant vi ut at skulle vi virkelig skaffe
oss erfaring med skredenes hastigheter,
trykkvirkninger og effekten av sikringstiltak
i utløpsområdet, måtte vi starte et fullskala-
forsøk der vi kunne studere disse forholdene
i et stort snøskred.

Vi søkte derfor om midler og tillatelse
til å benytte det store skredet Ryggfonn i
Grasdalen til formålet. I første omgang fikk
vi bygget en voll av løsmasser i dalbunnen.
Vollen er 15 m høy, 100 m lang, med
volum 15.000 m' (se foto nr. 2).
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Foto 2. Ryggfonn i det skredet går over
fangvollen. (The Ryggfonn avalanche as it
passes over the avalanche retaining dam).

Vi syntes dette var et spennende prosjekt,
både teknisk og økonomisk. Andre bidrags-
ytere ble invitert til å delta, og NTNF,
Statens Naturskadefond og Statkraft var
villige til å støtte prosjektet. Samarbeidet
med Statkraft ble utvidet ved at Statkraft
etter hvert tok en vesentlig del av utgiftene
forbundet med instrumentering, drift og det
etterfølgende analysearbeid.

I tillegg til løsmassevoIlen ble disse
konstruksjonene bygget i skredbanen, se
fig. 9.

Kraftlinjespenn 200 m ovenfor vollen.
Spennet bestod av tre kabler henholdsvis
8, 12 og 16 m over bakken. Kablene var
instrumentert for måling av strekkpå-
kjenninger i hver ende.
Betongkloss 230 m ovenfor dammen.
Klossen er 4,5 m høy, bredde mot
skredet 0,6 m. Den ble instrumentert
med tre lastceller, hver med et areal på
0,72 m2 (foto nr. 3).
Stålmast 320 m ovenfor dammen. Mas-
ten var Y -formet med et sirkulært tverr-
snitt, diameter ca. 1,2 m og høyde 26m.
Den var instrumentert med strekklapper,
aksellerometre og mekaniske trykk-
følere. Etter at masten ble ødelagt avet
stort skred i 1990, ble den erstattet av
en 10m høy sylindrisk mast. Denne ble
tatt avet nytt stort skred i 1993 (foto nr.
4).



Geofoner plassert 50 og 100 m ovenfor
dammen registrerer vibrasjonene fra
skred når disse passerer.
Stålmast på løsmassevollen. Masten er
6,5 m høy og instrumentert med strekk-
lapper.

Voll

Kabel-
spenn

Belong-
kloss

Stålmast

Fig. 9. Prinsippskisse av installasjonene i
Ryggfonnprosjektet. (Principle sketch of the
installations in the Ryggfonn project).

Signalene fra instrumentene digitaliseres og
lagres i peM -format på en båndopptaker.
NGls egen instrumentavdeling har hatt
ansvaret for en til dels krevende og stor
instrumenteringsoppgave for gjennomførin-
gen av prosjektet.

Foto 3. Betongkloss med måleceller i Rygg-
fonn. (Concrete tower with pressure trans-
ducers in Ryggfonn.)

Stål-
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Foto 4. Y-formet kraftmast i Ryggfonn. (Y-
shaped powerline tower in Ryggfonn.)

Snøskredet Ryggfonn løsner i en botn
1 530 m o.h. Skredet har et vertikalt fall på
ca. 900 m, og en banelengde på ca. 2 100
m. Skredvolumet kan komme opp i nesten
500 000 m'. Vanligvis går Ryggfonn natur-
lig 2-3 ganger hver vinter. For at vi skal
kunne bestemme utløsningstidspunktet, er
det plassert 5 dynamittladninger i en skavl
på toppen av løsneområdet. Dynamitten kan
settes av med fjernstyring over radio. I
eksplosjonen brekker skavlen ut og utløser
selve skredet like nedenfor.

Vi må uten videre kunne konstatere at
dette prosjektet har vært en suksess for
NG!. Som fullskalaforsøk er det enestående
i verden, det finnes ingen andre forsøk av
denne typen hvor forholdene ligger så godt
til rette for å studere virkningen av store
snøskred under kontrollerte forhold. Det er
publisert en rekke rapporter og vitenskap-
elige artikler med viktige resultater når det
gjelder forståelsen av snøskredenes dyna-
mikk (Norem et al, 1987). Prosjektet har
også gitt oss svært verdifull informasjon om
hvilke hastigheter forskjellige typer skred



kan oppnå, og trykkvirkningene fra både
skredet og snøskyen som følger skredet.
Likeledes har vi fått viktig erfaring med
effekten av fangvoller som sikringstiltak mot
snøskred.

Prosjektet har vært vårt største og vik-
tigste forskningsprosjekt i de 10-12 årene
det har vært drevet. Det har bl.a. vakt så-
pass stor internasjonaloppmerksomhet at
forskere fra Japan har deltatt i feltforsøkene
i to vintre, med inntillOpersoner.

Forsøkene i Ryggfonn viser i hovedtrekk
følgende:

Skredene ser ut til å bestå av tre faser eller
lag:
Nænnest bakken har vi et forholdsvis
massivt lag av snø der bevegelsen kan kar-
akteriseres som flytende. Tykkelsen på dette
laget avhenger av skredets bruddhøyde og
av topografien i skredbanen (Norem, 1991).
Vanligvis er høyden på dette laget 1-3 m, og
det er her vi finner de største trykkvirknin-
gene. Oppå det tette laget finner vi et
saltasjonslag der partiklene beveger seg i
kortere og lengre sprang. Lengden og høy-
den på sprangene øker med skredhastig-
heten. Tykkelsen på saltasjonslaget er ca. 3-
4 m for skredhastigheter omkring 30-40
m/s.

I tørre skred dannes det en stor snøsky
som dominerer synsinntrykket fra skredet.
Snøskyen genereres av de underliggende
massene, og fronten av snøskyen følger van-
ligvis fronten av selve skredet. Når skredet
bremses opp, vil snøskyen gå raskest og
fjerne seg fra skredfronten. Størrelsen på
snøskyen er proporsjonal med strekningen
som skredet har tilbakelagt og med kva-
dratet av skredhastigheten, og det er ikke
uvanlig at snøskyen kan bli 25-50 m høy.

Skred med store hastigheter kan utvikle
en snøsky som i spesielle tilfelle kan gi
skadelige trykkvirkninger. Spesielt ser vi
dette når tunge skredmasser fra en bratt
fjellside treffer en motbakke i dalbunnen.
Da virker det som om luft blir presset ut fra
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skredet i forskjellige retninger med stor has-
tighet og stor ødeleggende effekt. Vi er for
tiden i gang med et prosjekt der vi ser nær-
mere på slike lufttrykkvirkninger (Schiel-
drop, 1994).

Hastighet:
Tørre skred kan oppnå hastigheter på inntil
60 m/s i Ryggfonn. Når andre faktorer
holdes konstant, ser det ut til at hastigheten
øker med skredvolumet. For våte skred
overstiger hastigheten sjelden 30 m/s.

Trykkvirkning mot betongkloss:
Maksimalt registrert belastning fra våte
skred er 540 kPa med hastighet 30 m/s, fra
tørre skred 445 kPa ved hastighet 45 m/s.

Det ser ut til at våte skredmasser gir
større trykkvirkninger enn det som kunne
forventes ut fra de vanlige beregningsregler.
Det har vært vanlig å regne at skredtrykket
mot en flate som står vinkelrett på skredet
er proporsjonalt med skredets densitet og
med kvadratet av hastigheten.

Ut fra en slik betraktning skulle hastig-
heten være den dominerende faktor. En
mulig forklaring på dette kan være at det i
våte skred forekommer store, massive blok-
ker av snø som relativt sett overfører større
krefter til konstruksjonene, enn det de mer
finkamete massene i et tørrsnøskred vil
gjøre.

Virkninger på kabelspennet:
Belastningen fra snøskyen avtar raskt med
høyden. I 16 m høyde er lasten bare 10% av
lasten i 8 m høyde. Maksimalt registrert
strekkbelastning er 108 kN.

Effekt av løsmassevoll:
For de største skredene som er observert i
Ryggfonn, der hastigheten ved vallen har
vært 35-40 m/s og skredvolumet opptil 470
000 rrr', har vollen liten eller ingen virkning
på skredets ut1øpsdistanse. Målingene har
vist at skredet har passert dammen med 200
m, og at rekkevidden er nokså identisk både



der skredmassene passerte vollen og i ter-
renget til sidene for vollen.

For skred med hastigheter i området 15-
20 m/s har imidlertid vollen god effekt og
stopper det meste av massene, mens snøs-
kyen fortsetter ca. 200 m forbi vollen.
Det er imidlertid nødvendig å utføre flere
forsøk før vi har fullgode dimensjonerings-
kriterier for denne type voller.

3.3 Snøens sigetrykk
I en skråning vil snøen bevege seg langsomt
nedover, dels i form aven sigebevegelse der
snøkornene beveger seg i forhold til hver-
andre, og dels ved at hele snødekket glir
mot underlaget. Når konstruksjoner blir satt
opp i hellende terreng, vil de derfor bli
utsatt for en belastning fra snøens langsom-
me bevegelser. Belastningen fra denne
bevegelsen, regnet mot en flate som står
vinkelrett mot snødekket, er proporsjonal
med kvadratet av snøhøyden, snøens densitet
og en kryp- og en glidefaktor. For en konst-
ruksjon som f.eks. er 3 m høy og som er
dekket av snø i full høyde, er det ikke
uvanlig at snøtrykket kan være 30-40 kN
pr. 1m. I Alpelandene, spesielt i Sveits, har
det vært arbeidet i mange år med bereg-
ningsmodeller for snøtrykket, fordi det har
vært vanlig å sikre mot skred ved hjelp av
støtteforbygninger som må motstå snøens
sigetrykk.

Her i landet er det også bygget slike
konstruksjoner, de fleste er beregnet etter
sveitsiske retningslinjer (Ramsli, 1980). I
Norge har vi også andre typer konstruk -
sjoner i fjellet, bl.a. en stor mengde kraft-
master , og disse blir ofte utsatt for skader
fra snøens sigetrykk.

I 1975 startet et samarbeid med Stat-
kraft, nå Statnett, for å undersøke snøens
virkning på forskjellige typer konstruksjoner
i skrått terreng. Ved skredstasjonen ble det
bygget en tradisjonell støtteforbygning av
stålog aluminium, samt en 6 m høy seksjon
aven fagverksmast, og et 5 m høyt sylin-
drisk rør med diameter 50 cm, se foto nr. 5.
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Foto 5. Snøsigprosjektet. Installasjoner
med måling av belastninger. (The snow
creep pressure project. Installations where
measurements of forces are performed) .

Disse ble instrumentert med svingende
streng-målere av Geonor fabrikat og koblet
til en avlesningsenhet slik at vi tilnærmet
kontinuerlig kunne følge med i hvilke belast-
ninger konstruksjonene ble utsatt for.

Samtidig som belastningene mot konst-
ruksjonene ble registrert, ble det jevnlig
foretatt undersøkelser av snødekket i profiler
fra snøoverflaten til bakken. Snødybden har
maksimalt vært ca. 7 m, noe som har med-
ført mye gravearbeid gjennom årene. De
viktigste snøparametrene å finne ut av i
denne sammenheng er: Densitet, temperatur
og måling aveventuell glidning mot under-
laget.

Etter 16 års feltmålinger av belastninger
og av snøparametre har det lykkes å komme
frem til en teoretisk modell for dimensjoner-
ing av støtteforbygninger. Modellen er
basert på at snøen deformeres som et lineært
visko-elastisk legeme. (Larsen, Laugesen
og Kristensen, 1988, McClung, Larsen og
Hansen, 1983, McClung og Larsen, 1989).

Trykket mot en uendelig lang vegg som
står vinkelrett på snøens bevegelsesretning
kan utrykkes ved følgende ligning:
a = trykket mot veggen ( lePa)
p = snøens densitet (kg/nr')
g = tyngdens akselerasjon (rn/s')
H = snøhøyden i m normalt på terrenget
v = viskøs analog til Poissons tall



~ = a. (O)

p'g'R p·g·R (10)

= [C=v)(1i+~fsin~+'I2(l:Jcos~

l/; = terrenghelning(")
LlH = faktor avhengig av terrenghelningen

og Poissons tall
D/H= faktor som angir snøens glidning

mot underlaget

Vi har også utviklet en empirisk modell
for beregning av sigetrykket mot sirkulære
tverrsnitt. Ved konstruksjoner med relativt
lite tverrsnitt, (størrelsesorden 10-1-101 m)
viser det seg at randkreftene blir betydelige.
Randkreftene er tilleggslaster som overføres
til konstruksjonen pga. snøens skjærstyrke,
dvs. at konstruksjonen opptar belastning fra
et større tverrsnitt enn det konstruksjonen
har. Denne effekten øker med avtakende
diameter.

Det empiriske utrykket for belastningen
pr. meter av konstruksjonen kan utrykkes
ved (Larsen, 1991):
P = K· f.p . fB • ze (kN/m) (11)
Z = snødybde
fB = breddefaktor
f.p = terrenghelningsfaktor
K, e = empiriske konstanter

Snøtrykkets avhengighet av diameteren
kan illustreres ved følgende: Ved 5 m snø-
dybde og terrenghelning 30°, vil en konst-
ruksjonsbredde på 0,3 m oppta en last på 44
kN/m ved bunnen. Økes konstruksjonsbred-
den till ,0 m, stiger lasten til ca. 80 kN/m,
dvs. at en tre-dobling av bredden kun fører
til en fordobling av belastningen (se fig.
10).
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Fig.JO. Snesigbelastning i forhold til rør-
diameter. (Snow creep forces related to dia-
meter of the steel tube).

Disse modellene ser ut til å stemme godt
overens med virkeligheten. Gjennomgående
viser det seg at snøtrykket mot forbygninger
i vårt land er større enn det som kan forven-
tes ut fra de sveitsiske beregningsreglene.
Dette skyldes at snøen gjennomgående har
større densitet og viskositet i Norge enn i
Alpene.

3.4 Under hvilke snø og værforhold
går det snøskred

Det er i hovedsak to faktorer som bestem-
mer graden av snøskredfare. Her skal vi
betrakte dem hver for seg og diskutere de
parametrene som har størst betydning for
utløsning av skred.

3.4.1 Snødekket

La oss studere hvordan snødekket i prinsip-
pet er bygget opp i situasjoner når vi kan
vente skred. Vi tenker oss for enkelthets
skyld at snødekket er delt i tre lag: Eldre
snø med stor fasthet nærmest bakken (1),
oppå denne snøen ligger et tynt løst lag
med liten fasthet (2), og på toppen ligger et
lag med middels fast fokksnø (3), se fig. II.



Fig. II. Prinsippskisse av snødekket i en
skredsistuasjon. (Principle sketch of the
snow cover in an avalanche situation).

Dette er en klassisk, og i vårt land den mest
vanlige, sammensetningen av snødekket i
en skredsituasjon. Mektighet, densitet,
fasthet og krystalltype til lagene vil selvsagt
variere fra situasjon til situasjon.

Når et snøskred utløses skjer dette ved at
det oppstår et spontant skjærbrudd i det løse
laget (glidesjiktet). Skjærbruddet forplanter
seg raskt langs dette sjiktet, med det resultat
at et mer eller mindre sammenhengende
område går til brudd. øverst i skråningen
der snødekket er godt forankret, skjer det et
strekkbrudd, og det dannes en markert
bruddkant som står ea 90 o på underlaget der
laget har glidd ut. I det følgende vil vi
vurdere stabiliteten aven lang skråning der
glideplanet er parallelt med snøoverflaten.

Vi vet averfaring at det er en sammen-
heng mellom mengden av nysnø (lag 3) og
graden av fare. Desto raskere nysnøen
akkumuleres, jo større blir sannsynligheten
for skred. Hvis det var slik at balansen i
snødekket var styrt aven ren Coulomb
friksjon, der friksjonskoeffisienten i det
svake laget (lag 2) var konstant og ufor-
andret gjennom snøfallet, skulle vi ikke fått
noen skredutløsning, uansett tykkelsen på
lag 3. Tyngdekraftens normalkomponent
mot glideflaten ville i så fall øke i samme
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grad som komponenten parallelt med bak-
ken, slik at balansen ville være uforandret.
Årsaken til bruddet må derfor forklares ved
andre mekanismer.

Det har vært vanlig å betrakte snø som
et materiale der skjærstyrken (7s) i lag 2 kan
utrykkes som en kombinasjon av kohesjon
og friksjon. For et glideplan parallelt med
snøoverflaten har man da:
7s = C + P g d cos 1/; tg 4> (12)
c = kohesjon
tg 4> = friksjonkoeffisient
p = densitet
g = tyngdens akselerasjon
d = tykkelsen på lag 3
1/; = terrenghelning
Skjærspenningen (7)(y) i lag 2 som følge av
lag 3 kan da skrives som:

7)(y = P • g . d . sin 1/; (13)
Ut fra en vanlig stabilitetsbetraktning skulle
skredet bli utløst når
7)(y = 7s

Ved etterregninger av skred som har blitt ut-
løst, og der tykkelsen på lag 3 vanligvis
varierer mellom 1 og 3 m, viser det seg
imidlertid å være svært vanskelig å få skjær-
spenningene til å bli store nok ved bruk av
målte verdier for snøparametrene. Ved å
anta at skjærspenningene er jevnt fordelt
over hele løsneområdet, kan man vise at lag
3 i så fall måtte ha tykkelser opp mot 10 m
for at skred skulle bli utløst, og dette fore-
kommer så og si aldri i naturen (Bader og
Salm, 1990). Vi må derfor ty til andre
modeller for å forklare at skredet settes i
gang.

Snø kan beskrives som et visko-elastisk
materiale. Den reagerer viskøst på langsom-
me påkjenninger og til dels elastisk på
raske. Betrakter vi forholdet mellom snøens
bruddspenning og tøyningshastigheten (fig.
12), vil vi se at stigende tøyningshastighet
gir økende bruddstyrke inntil et visst punkt
på kurven hvor bruddspenningen oppnår sin
maksimale verdi.
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Fig.I2. Bruddspenning i forhold til tøy-
ningshastighet i snødekket. (Salm 1988).
(Stress-strain relations in the snow cover
(Salm 1988)).

I det laveste hastighetsområdet opptrer
snøen viskøst. Økes tøyningshastigheten
utover maksimalverdien, ser vi at brudd-
spenningen faller til inntil 1/10 av sin mak-
simale verdi med overgang fra viskøs defor-
masjon til sprøtt brudd. En viss spenning,
f.eks. 50 . 103 N m', fører til, eller fører
ikke til brudd, avhengig av om man befinner
seg over eller under den kritiske tøynings-
hastighet på 10-4S-l. Bruddet vil derfor bare
oppstå gjennom økende tøyningshastighet
slik at den kritiske verdien blir overskredet.

Imidlertid viser målinger at deformasjon-
shastighetene i snødekket i praksis er ca. 10
ganger for lave til at dette kan forklare
bruddutløsingen. For at det skaloppstå
brudd, må det derfor finnes spenningskon-
sentrasjoner i snøen. Slike spenningskonsen-
trasjoner kan forekomme hvis vi tenker oss
at det svake laget (lag 2) ikke er homogent,
men at det finnes partier som er såkalt
"supersvake" , dvs. tilnærmet uten styrke. I
disse områdene vil tyngdens komponent
parallelt med bakken bare ufullstendig kunne
overføres til undergrunnen. Fig. 13 viser at
denne vektkomponenten holdes igjen ved
kanten av det "normale" snødekket. På ned-
siden blir snølaget understøttet ved et trykk,
på oppsiden med et strekk, og på sidene

--
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med skjærkrefter. Disse forankringskreftene
er årsaken til skjærspenningsfordelingen vist
på figuren. Skjærspenningene øker med
utstrekningen på det supersvake sjiktet,
spesielt gjelder dette for spenningskonsentra-
sjonene ved kantene.

Supersvakt sjikt

Fig. 13. Spenningskonsentrasjoner rundt
supersvake sjikt (Salm 1988). (Stress con-
centrations around superweak layers (Salm
1988)).

På hver side av det supersvake skiktet vil vi
få brudd som forplanter seg utover når
spenningskonsentrasjonene har nådd den
kritiske deformasjonshastigheten ëk.rit. For-
holdet mellom kritisk lengde av det super-
svake sjiktet, deformasjonshastighet, og
lagtykkelse, utrykkes av Bader og Salm
(1990) ved:

m v'd .t . /J-i /J-t [(ë k.ri/ è ) (-ill])
invers verdi av Poissons tall
tykkelsen av øverste sjikt
tykkelsen av glidesjikt
viskositet for de respektive
sjikt
kritisk deformasjonshastighet
deformasjonshastighet iglide-
sjikt, è =øg- d sin # /J-t

p = densitet
..¡; = terrenghelning
Resultatet av ligning (14) kan oppsummeres
i følgende:

Vanligvis er kritisk lengde av det super-
svake sjiktet 5-10 m
Jo tynnere glidesjiktet er, desto mindre
blir kritisk lengde. (I et 1 mm tykt sjikt
vil kritisk lengde være 1/3 avet sjikt på

4rit =
m
d =
t =

/J-d' /J-t

Gkrit =
G



10 mm).
Jo lettere glidesjiktet lar seg deformere
(mindre viskositet) desto mindre blir den
kritiske lengden
Stor terrenghelning fører til liten kritisk
bruddlengde.

Undersøkelser av skredulykker og av snø-
dekket i ustabile situasjoner viser at glide-
sjiktet i vårt land vanligvis består av:

rim, avsatt på snøoverflaten i kalde
vindstille perioder
snø som har falt i stille vær, eller under
liten vindpåvirkning
eldre kornsnø eller begerkrystaller som
har mistet fastheten gjennom oppbyg-
ende metamorfose
sprøhagl

Situasjonen kan bli svært ustabil etter en
lengre periode med oppholdsvær og vind-
stille, og spesielt hvis det har vært kaldt i
denne perioden. Både undersøkelser av
tidligere tiders store skredulykker og de
siste skredulykkene fra januar i år, viser at
lange kuldeperioder etterfulgt av intense
snøfall ofte fører til utløsning av uvanlig
store skred.

I slike kuldeperioder gjennomgår snø-
dekket en destabiliserende prosess ved at
bindingene mellom de enkelte krystallene i
snødekket svekkes. Er snødekket tynt, vil
hele snølaget kunne forandres til såkalt
rennsnø med meget liten stabilitet. Kortere
kuldeperioder vil påvirke snøoverflaten og
føre til at krystallene løsner fra hverandre,
med redusert stabilitet som følge.

For å kunne bedømme den akutte faren
for skred er det nokså avgjørende å kjenne
snødekkets lagvise oppbygning, og å iden-
tifisere eventuelle glidesjikt. Normalt blir
bruddene i snøen ikke dypere enn ca.2m,
og ved undersøkelser i felten er det derfor
tilstrekkelig å undersøke snødekket ned til
denne dybden. Lang erfaring viser imid-
lertid at snødekkets sammensetning kan
variere mye over korte strekninger. Ikke
minst varierer snødekket med eksposisjonen.
Snøen i en skråning som ligger i lé for
vinden vil ha en helt forskjellig sammenset-
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ning enn der vinden blåser inn mot eller
parallelt med skråningen. I en akutt situas-
jon må snødekket undersøkes på lokaliteter
som i størst mulig grad er representative for
skredets løsneområde, både mht. høydenivå,
eksposisjon og terrenghelning. Dette lar seg
ikke gjøre fullt ut uten at den som foretar
undersøkelsen utsetter seg selv for fare, og
det er derfor ikke mulig å fastslå nøyaktig
hvordan snødekket er bygget opp i løsneom-
rådet i en akutt skredsituasjon.

Det finnes også få, om noen, måle-
metoder som kan anvendes i felten for å
fastslå stabiliteten i snødekket objektivt. Alle
de metodene som praktiseres i dag krever en
viss grad av skjønnsmessig vurdering og
lang erfaring hos utøveren. Vi er imidlertid
i gang med et prosjekt for vintrene 1992 og
1993 der vi vil prøve å forbedre metoden
for stabilitetsvurdering slik at det objektive
grunnlaget kan forsterkes (Kristensen, 19-
93).

3.4.2 Værforhold som fører til skred

Alle som har en viss erfaring med snøskred
vet at skredene helst blir utløst i forbindelse
med at det snør og blåser kraftig. Som
nevnt tidligere er det intensiteten i snøak-
kumulasjonen som er den mest avgjørende
enkeltfaktor når det gjelder sannsynligheten
for skredutløsning . Årsaken til dette er
drøftet i forrige avsnitt.

Erfaring viser også at temperaturen har
stor betydning for graden av fare. Tempera-
turens virkning på stabiliteten er imidlertid
varierende.

Kort oppsummert er det således tre vær-
faktorer som bestemmer graden av fare:

Nedbørmengde og nedbørintensitet
Vindstyrke og retning
Lufttemperatur

Nedbørmengden i mm har vist seg å kor-
relere godt med sannsynligheten for skred.
Fordi det er vanskelig å måle snøakkumulas-
jonen i skredløsneområdet under en skred-
situasjon, har vi benyttet nedbørstasjoner i
nærheten av det aktuelle området der skred-



faren skal vurderes. Ved NGls forsknings-
stasjon i Grasdalen på Strynefjellet har vi
gjennom mange år undersøkt sammenhengen
mellom nedbørmengder og utløsning av
skred (Bakkehøi, 1987). I fem forskjelige
skredbaner har vi i hver bane registrert fra
23 til 37 skred som er godt dokumentert
mht. tidspunkt. Akkumulert nedbør i 3 og 5
døgn før skredene ble utløst er kjent. Vær-
situasjonen ved alle skredene var slik at det
blåste tilstrekkelig til at snøen drev med
vinden og at skredområdet lå i lé. Samtidig
var temperaturen lavere enn 0° i løsne-
området.

Ved å plotte data for nedbøren i hver
enkelt nedbørsituasjon som en kumulativ
nonnalfordelingskurve, kan sannsynligheten
for skred utrykkes kvantitativt. Fig. 14
viser forholdet mellom akkumulert nedbør i
løpet av tre døgn og sannsynligheten for at
skredet skal ha blitt utløst. Den nedbør-
mengden som kan føre til skred varierer
innenfor vide grenser, men ved hjelp av
sannsynlighetsdiagrammet kan vi forbedre
spådommen om skredutløsning. En nedbør-
mengde på 10 mm gir en sannsynlighet på
5%, mens 90 mm nedbør nesten helt sikkert
fører til at skredet har gått. Vanligvis
tilsvarer 1 mm nedbør 1 cm snø. Nysnø-
summer over 90 cm vil etter dette gi store
muligheter for skred.

Størrelsen på skredene vil normalt øke
med mengden av akkumulert nedbør. Er-
faring fra Sveits (de Quervain, 1972) og fra
Norge viser at akkumulert nysnømengde fra
50-80 cm på 3 dager fører til skredfare i
fjellet, og fare for at enkelte skred kan gå
ned i dalbunnene.

Stiger nysnømengden til 80-120 mm, vil
det gå hyppige og store skred ned i dal-
bunnene, også større enn tidligere kjent
(Christianidis et al, 1981). Nysnømengder
over 120 cm på tre døgn fører til at sjeldne
og til dels ukjente skred kan bli utløst.

Nedbørintensiteten har også stor betyd-
ning for stabiliteten i snødekket. Det ser ut
til at intensiteten normalt må ligge på ca. 2-
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Fig.14. Akkumulert 3-døgnsnedbør iforhold
til skredsannsynlighet. (Cumulative three-day
precipitation related to avalanche proba-
bility).

2,5 mm pr. time for at situasjonen skal bli
kritisk, såfremt ren vindtransport ikke domi-
nerer snøtilførselen eller lufttemperaturen
endres drastisk.

Vinden er i stand til å transportere store
snømengder i fjellet, og store skred fore-
kommer praktisk talt alltid i forbindelse med
vind. Når vindstyrken går over 5 m/s beg-
ynner snøen å drive med vinden såfremt
temperaturen er lavere enn 0°. Snødriften
øker med 3. potens av vindhastigheten, og
målinger viser at lé-områder kan få ak-
kumulert opptil 4 ganger større snømengder
enn vindutsatte partier ved moderate vinds-
tyrker. Ved større vindstyrker øker forskjel-
len i snømengdene. Alle terrengforsenk-
ninger, skålformer, skar og daldrag i fjell-
sidene vil utgjøre slike lée-områder som kan
samle store mengder snø.

Etter større snøfall i kaldt vær med lite
vind kan økende vidstyrker være i stand til
å transportere store snømengder og føre til
stor skredfare. Vi har flere ulykker her i
landet som viser at en slik værsituasjon kan
bli meget farlig, spesielt for skiløpere. Den



store skreulykken i Vassdalen i 1986 skyld-
tes først og fremst vindens virkning.

Lufttemperaturen har en sammensatt
virkning på stabiliteten i snødekket. Streng
kulde vil føre til at en ustabil situasjon
opprettholdes, og endatil forverres.

Generelt vil stigende temperatur nedsette
fastheten i snøen, tøyningshastigheten vil
øke og dermed også sannsynligheten for
skredutløsning . Samtidig vil metamorfose-
prosessene i snødekket føre til at kohesjonen
øker, og derved også snødekkets styrke.
Etter noe tid vil derfor sannsynligheten for
skred avta som følge aven temperaturstig-
ning. Erfaring har også vist at skredene har
en tendens til å utløses i forbindelse med
varmfrontpassasjer fordi temperaturen da
stiger.

På samme vis vil kraftig regn, spesielt
på løs nysnø, øke faren for skred. Regnet
fører til nedsatt binding mellom krystallene
og øket poretrykk, og dermed dårligere
stabilitet. Det er imidlertid ikke mulig å
angi hvilke regnmengder eller intensiteter
som skal til for å utløse skred, vesentlig
fordi snøens sammensetning er avgjørende
for hvordann vannet påvirker stabiliteten.

Nærmeste-nabo metoden
En fasinerende skredvarslingsmetodikk er
utviklet i Sveits i løpet av de siste 20 årene.
Metoden kalles "nærmeste-nabo" og går ut
på at dagen i dag som skredfaren skal vur-
deres for, sammenlignes med andre dager,
ved at et dataprogram beregner hvilke dager
som ligner mest (Buser, 1983).

Klarer vi å finne en tidligere dag som er
identisk med dagen i dag, vil også skred-
faren være lik, forutsatt at vi har benyttet de
riktige parametrene i analysen. Nå er ingen
dager helt like, det vil alltid være en viss
forskjell eller "avstand" mellom dagene.
Ved å benytte de viktigse parametrene som
har betydning for skredutløsning og definere
avstanden mellom dem, har det vært mulig
å utvikle en skredvarslingsmetode basert på
dette prinsippet. NGI har arbeidet med
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videreutviklingen av metoden, basert på
statistikken over skredhendelser som vi bl.a.
har fra forskningsstasjonen i Grasdalen
(Larsson, 1990).

Tenker man seg to parametre, f.eks
nedbør og temperatur, kan hver dag repre-
senteres med et punkt i et 2-dimensjonalt
koordinatsystem, der de to parametrene er
representert på koordinatsystemets akser.
Som et mål på hvor like to dager er, bereg-
nes avstanden r mellom punktene som er:

(15)r = VCX2 -xl + (Y2 -yl
der x, og Yl er koordinater for i dag og X2

og Y2 for en annen dag. Benyttes n antall
parametre, får man punkter i et n-dimensjo-
nalt rom. Hvis ~Xi er avstanden mellom to
dager med hensyn på parameter "i", får vi
for n parametre den totale avstanden R
mellom parametrene:

R = (16)/I

I: kj ll\
;=1 ¡

Fordelen med denne metoden er at man på
en oversiktlig måte får tilgang til en stor
mengde informasjon om tidligere liknende
dager, og om det har gått skred disse dag-
ene. Ved hjelp av moderne database-
programmer er det også enkelt å samle
store datamengder og få disse behandlet på
en rasjonell måte. For at metoden skal bli
brukbar er det imidlertid avgjørende at de
enkelte parametrene vektes korrekt (k). På
dette punkt har metoden fortsatt et for-
bedringspotensiale.

3.5 Sørpeskred

Sørpeskred er en hurtig bevegelse av snø og
vann, og skredene utløses når poretrykket
og gravitasjonskomponenten langs bakken
blir større enn friksjonen mot underlaget og
strekkstyrken til snødekket. Akkumulasjon
av vann i snødekket skjer når vanntilførselen
er større enn avrenningen. Kritiske vann-
mengder kan bli tilført snødekket i forbin-



delse med kraftig regnvær vinterstid, ved
smelting av nysnø om høsten sammen med
nedbør, og i perioder med spesielt kraftig
snøsmelting om våren (Hestnes og Sander-
sen, 1987).

Sørpeskred forårsaker hvert år store
skader i Norge. Både mennesker, byg-
ninger, veger, jernbane, kraftlinjer og ulike
konstruksjoner rammes. Når skredtypen
likevel er "lite kjent", er det fordi hendel-
sene i dagligtale og media vanligvis omtales
som snøskred eller flom.

På grunn av de store samfunnsmessige
problemer med sørpeskred, tok NGIopp
sørpeskred som et spesifikt satsningsområde
i 1983. Pr. i dag har arbeidet vært konsen-
trert om geomorfologiske og klimatiske
forhold relatert til sørpeskred. Et betydelig
datamateriale er i den anledning samlet inn.
(Hestnes, 1985, Hestnes og Sandersen,
1987, Hestnes m.fl., 1987).

Undersøkelser har vist at utløsning av
sørpeskred er knyttet til de 4 hovedfaktore-
ne: Lokaltopografi, grunnforhold, vanntil-
gang og snødekkeforhold. Skredene utløses
først og fremst i tilknytning til bekke- og
elvefár, iblant også andre steder der vann
konsentreres i terrenget under kraftig regn-
vær og/ eller snøsmelting vinterstid (foto
nr.6).

Foto 6. Sørpeskred i Ranadistriktet i 1981.
(Slushflows from the Rana district in 1981).

Skredene starter oftest der det er imper-
meabel fjellgrunn. Ellers gjerne i tilknyt-
ning til kulper og stein i bekkeløpene der
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vann kan akkumuleres og der snødekket er
svakt. Hardfrosset mark er forøvrig vanlig
ved de fleste sørpeskredsituasjoner. Nysnø
og grovkornet, løs snø er mest skredutsatt.
Spesielt ved sistnevnte snøtype kan det bli
både mange og store skred innen større
områder.

Hvilke vannmengder som skal til for å
utløse sørpeskred henger således både sam-
men med snødybden og de hydrologiske
betingelsene i snødekket, og med infiltra-
sjons- og avrenningsforholdene ved bakken.

Distrikter som er utsatt for kraftig lav-
trykksaktivitet vinterstid er mest utsatt for
sørpeskred. Det vil si Vest- og Nord-
Norge. Sørpeskred forekommer også i av-
smeltingsperioden om våren.

Betrakter man en dalside med tanke på
sørpeskred, vil følgende faktorer være av
betydning: Områdene bør være nedbørrike,
slik at her kan være mye snø og komme
store nedbørmengder som snø eller regn på
kort tid. I bratte lier er det mange bekkeløp
som kan svulme raskt opp, og elvefár med
større nedslagsfelt som kan gjøre det
samme. Dette henger også sammen med at
løsmassedekket ofte er sparsomt, og at det
ofte er fjellgrunn i bekkeløpene. Frosset
mark og tilfrosne bekkeløp har tilsvarende
innvirkning på dreneringsforholdene.

I bratte bekkefár over fjellgrunn eller
med tilfrosne løp, vil sørpeskred kunne inn-
treffe selv ved relativt moderate nedbør-
mengder. Mengden av snø som transpor-
teres med bekkene vil imidlertid være av-
gjørende. Den vil både avhenge av snø-
dybden og i hvilken grad snødekket langs
selve løpet dras med når bekken går opp.
Det vil si at strukturen og lagdelingen i
snødekket er viktige faktorer.

Bekker som kan komme med skred selv
ved relativt moderat vanntilførsel vil normalt
også være de som kommer først i situa-
sjoner med stor skredaktivitet. I slike situa-
sjoner er det ofte vanlig at det løsner flere
skred fra suksessivt høyere nivå i samme
bekkeløpet. De største skredene vil man få
der vannføring og snøtilgang er størst. I



situasjoner med stor skredaktivitet og vann-
tilgang kan det også komme skred etter
ellers ukjente og ubetydelige bekkeløp.

Langs mange av bekke- og elveløpene
finnes det bratte sideskråninger der det kan
løsne snøskred som kan demme opp løpene.
Slike oppdemminger med påfølgende hurtig
drenering av større vannmasser er en vanlig
årsak til sørpeskred .

Hvor stor del avet nedbørfelt som
bidrar med vann til et løsneområde vil blant
annet være avhengig av ternperaturgradien-
ten med høyden. Kjennskap til temperatur-
gradienten er med andre ord nødvendig både
for estimering av regn- og smeltevanns-
tilskuddet til et løsneområde .

For de fleste potensielle skredbaner
innen et aktuelt område vil det være mulig
å fastslå hvor sannsynligheten for skredut-
løsning er størst.

På basis av klimadata arbeider NGI med
å utvikle generelle kvantitative metoder for
å forutsi når sørpeskred kan forventes å
inntreffe, ut fra de komplekse relasjoner
man har mellom topografi, grunnforhold,
snødekkeforhold, temperatur og vanntilgang
(Hestnes og Bakkehøi, under utarbeidelse).
Å utarbeide tilfredsstillende evalueringskri-
terier for et bestemt skredløp vil i tillegg
kreve nærmere erfaringsmateriale fra hver
enkelt lokalitet.

4. OPPDRAGSVIRKSOMHETEN

Da snøskredtjenesten ble etablert ved NGI
startet også oppdragsvirksomheten umid-
delbart. De fleste henvendelsene kom fra
Statens naturskadefond som ville ha klarlagt
faren for utsatt bebyggelse, og hvordan
bebyggelsen eventuellt kunne sikres. Etter
hvert kom vi også i gang med et stort skred-
kartleggingsprosjekt for naturskadefondet.
Boligbyggingen i -70 og -80 årene var
omfattende, og i så og si alle tettsteder ble
det planlagt boligfelt. Dette førte til at
kommunene fikk et behov for rådgivning om
skredfare i slike områder. Videre foregikk
det en utstrakt vannkraftutbygging, og Stat-
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kraft og andre kraftselskap spurte oss etter
hvert flittig om råd ved plassering av
brakkerigger, tunnelpåhugg , verksteder,
anleggsveger o.l. Statens vegvesen har også
gjennom årene vært en av våre største opp-
dragsgivere når det gjelder planlegging av
nye veger og forbedring av sikkerheten på
eksisterende vegstrekninger. Etter den tra-
giske ulykken i Vassdalen har også For-
svaret engasjert oss i stor utstrekning, både
til bistand ved de store vinterøvelsene i
Nord-Norge og til kartlegging av skredom-
råder.

Til sammen har vi sannsynligvis behand-
let omkring 1500 snøskredsaker med smått
og stort, de fleste selvfølgelig på Vestlandet
og i Nord-Norge, og ellers der det finnes
fjellterreng. Dette har vært en spennende
virksomhet for alle oss som har vært invol-
vert, og avog til litt for spennende. Svært
ofte er det slik at de rådene vi gir har å
gjøre med hvor mennesker skal bo eller
arbeide. Konsekvensene av å gi gale råd,
f.eks det å plassere et boligfelt eller en
anleggsbrakke for nær inntil et skred-
område, kan bli svært alvorlige.

Her har det vært av uvurderlig betydning
at vi etter hvert samlet oss stor erfaring, og
at vi er flere medarbeidere som utgjør et
faglig miljø. De aller færreste saker har
vært enmannsbeslutninger , vi har heldigvis
kunnet diskutere og prøve hverandres skjønn
og beregninger for å komme fram til det vi
mener er det beste resultatet. Jeg tror ikke
det er mulig å drive rådgivning innenfor
dette fagområdet som aleneperson, uansett
hvor god man er, fordi det er for konse-
kvensfylte skjønnsmessige avgjørelser som
skal fattes, og fordi man selvfølgelig også
kan regne feil. Riktignok har vi gode be-
regningsmodeller, men vi er helt avhengige
av å supplere disse med et fornuftig skjønn.
Da er det vesentlig å ha et sterkt faglig og
godt menneskelig miljø, og det synes jeg
absolutt vi har hatt i disse tyve årene.



4.1 Risikoanalyse

Ett problem som opptok oss mye var hvor
sikkert er sikkert nok. Fagområdet skred er
ikke alene om å ha vært opptatt av denne
problematikken, men både når det gjaldt
boligbygging, vegtrafikk og opphold på
arbeidssteder i fjellet var det ikke formulert
tallmessige krav til sikkerhet. De fleste
oppdragsgivere så det vel slik at enten var et
område farlig eller så var det sikkert. Dette
syntes vi var uholdbart. Når det gjelder
skred, og kanskje særlig snøskred, er det jo
snakk om returperioder og sannsynligheter
for at et skred skal inntreffe. Det er sjelden
at begrepet "helt trygt" eller" helt farlig"
har interesse. Alle vet jo at helt trygt får vi
det sjelden og aldri, og er det helt farlig er
situasjonen så åpenbar at de fleste er klar
over den.

Vi mente f.eks at formuleringen i Byg-
ningslovens § 68 om at "grunn kan bare
bebygges dersom det er tilstrekkelig sikker-
het mot synkning, vannsig, flom, ras e.l."
var lite anvendelig. Begrepet "tilstrekkelig
sikkerhet" var i for stor grad preget av
skjønn. Vi staret derfor en diskusjon om
man ikke burde kvantifisere sannsynligheten
for skred, og utarbeide forskrifter for hvilk-
en skredsannsynlighet man skulle akseptere
for gitte aktiviteter. Bygningsmyndighetene
viste forståelse for dette syn, bl.a. fordi
sannsynlighetsbegrepet allerede var på veg
til å bli innarbeidet i byggeforskriftene på
andre felt.

I byggeforskriften er i dag maksimal
sannsynlighet for at våningshus skal utsettes
for skred satt til 10-3 pr. år, eller ett skred
pr tusen år i gjennomsnitt. Vi synes at dette
er et riktig prinsipp, da har vi som råd-
givere noe konkret å vise til , og slipper å
vurdere det flytende begrepet "tilstrekkelig
sikkert". Det er selvfølgelig vanskelig i
mange tilfeller å finne grensen for 1OOO-års
skredet, det lar seg ikke gjøre å bestemme
denne eksakt. I de fleste tilfeller kan vi
likevel si om et område er mer eller mindre
utsatt enn 1000-års nivået, og det er en god
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hjelp. Når yttergrensen for 1000-års skredet
skal trekkes på kartet kan det by på pro-
blemer, da må vi som regel til med en
skjønnsmessig vurdering. Da kan det hjelpe
å spørre: Ville vi våge å bo på det aktuelle
stedet selv?

Selvom vi påvirket bygningsmyndig-
hetene mht. å kvantifisere sannsynligheten
for skred, var det disse som fastsatte hva
som var akseptabel risiko. Her er vi inne på
et viktig prinsipp som også har opptatt oss
sterkt, nemlig at det er de politiske myndig-
heter eller andre forvaltningsorganer som
må bestemme risikonivået for en aktivitet.
Tidligere var det imidlertid ofte slik at en
geolog som utalte seg om skredfare også
bestemte om et hus skulle evakueres eller
gav direkte ordre om at sikringstiltak måtte
bygges. En slik holdning mente vi var å gå
for langt for en ekspert. Som eksperter er
det vårt ansvar å klarlegge sannsynligheten
for skred, hvilke konsekvenser skredet kan
ha, og hvordan det eventuelt kan sikres mot
skredet. Så får oppdragsgiver (og politikere
i siste instans) ta stilling til om den be-
skrevne faren er akseptabel eller ikke, ut fra
de sikkerhetskrav som stilles. Dette synet på
ekspertens rolle var det ikke alltid like lett å
få gjennomslag for, mange ville ha direkte
anbefalinger. Jeg tror nå allikevel det er den
redeligste og beste måten å forholde seg på.
Eksperten skal ikke ta på seg mer ansvar
enn nødvendig.

4.2 Skredkartlegging

De største og mest langsiktige oppdragene vi
har utført er skredkartleggingsprosjektene
for Statens naturskadefond og for Forsvaret.
Begge prosjektene dreier seg om oversikts-
kartlegging av skredområder på kart imåle-
stokk 1:50.000. Naturskadefondet får utar-
beidet kart både over stein- og snøskred,
Forsvaret kun over snøskredområder .

Begge kartseriene har det til felles at de
omfatter potensielle fareområder. Potensielle
fareområder defineres som områder der det
ut fra de topografiske forholdene kan tenkes



å gå skred (Hestnes og Lied, 1980). De
topografiske forholdene vurderes først og
fremt ut fra kotegrunnlaget på kartet,
supplert med korte befaringer i terrenget.

Kartleggingsmetodikken bygger på at vi
kombinerer den topografiske informasjonen
som ligger i kartene med den topografiske
beregningsmodellen for skredrekkevidde ,
som er omtalt tidligere. Vi benytter digitale
utgaver av 1:50.000 kartserien, ekvidstanse
20 m. Identifikasjonen av de potensielle
skredområdene foregår ved at datamaskinen
går gjennom hele kartbladet og identifiserer
hvilke områder som er brattere enn 30°. Er
det brattere enn dette antar vi at skred kan
utløses. Disse "30°-områdene vises på
dataskjermen sammen med kartet, se
fig. 15.

Fig. IS. Skredkartlegging ved bruk av ter-
rengmodell. Automatisk beregning av om-
råder brattere enn 30°. (Tykkehvite linjer).
(Avalanche mapping by use of terrain m-
odel. Automatic calculation of areas steeper
than 30°. (Thick white lines)).

Arbeidet foregår interaktivt på en grafisk
arbeidsstasjon slik at vi kan peke og redi-
gere på skjermen. I hvert løsne-område
trekker vi så profillinjer fra toppen av fjell-
siden der vi forventer at skredene skal løsne
og ned i dalbunnen. Maskinen regner der-
etter ut hvor langt ut i dalbunnen et skred
kan gå langs hver enkelt profillinje ved hjelp
av den topografiske beregningsmodellen.
Maskinen finner selv de topografiske para-
metrene: ß, H, y", og e, og regner ut
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utløpsdistansen (Toppe, 1986, Lied og
Sandersen, 1988). Når beregningene er
gjennomført på hele kartbladet, foretaes
befaring i felten der vi vurderer terrenget og
justerer datamaskinens grenser ut fra våre
egne skjønnsmessige vurderinger.

Etter vårt skjønn er dette en rasjonell
kartleggingsmetodikk. Arbeidet ville neppe
latt seg gjennomføre etter manuelle metoder,
med tidkrevende beregninger i hvert enkelt
skredområde. Både kostnader og fremdrift
ville i så fall gått i negativ retning for opp-
dragsgiver.

Det er viktig å være oppmerksom på at
kartene ikke sier noe om den reelle fare for
skred. De forteller ingen ting om skredsann-
synnlighet, dvs. returperioder . Områder der
det kan gå skred hvert år klassifiseres likt
med områder der returperioden er f.eks. 100
år. Å utarbeide kart der vi skulle ta stilling
til skredfrekvensen i hvert enkelt område,
ville blitt en særdeles omfattende oppgave.
Spesielt i ubebygde strøk og i høyfjellet der
det finnes få spor i terrenget etter tidligere
skred, ville gjort en slik kartfremstilling
både kostbar og spekulativ. For oppdrags-
giver og brukerne ville det selvsagt vært en
fordelom skredfrekvens og rekkevidde
kunne leses direkte ut fra kartet. Slik det nå
er må brukerne nøye seg med å bli fortalt at
innenfor den avmerkete røde sonen kan det
under gitte omstendigheter utløses skred, og
hvis så skjer kan de også få en rekkevidde
ut i dalbunnen som angitt på kartet.

De to kartseriene har forskjellige bruks-
områder. Naturskadefondets kart er ment å
skulle være et hjelpemiddel for kommunene
i arealplanleggingen. Kartene er delt i tre
områder: Røde soner - der sannsynligheten
for stein og snøskred bør undersøkes
nærmere før utbygging foretas, ikke farge-
lagte soner - der sannsynligheten for skred
er så liten at utbygning kan skje uten
nærmere undersøkelser, og gule soner -
områder som ikke kartlegges, se fig. 16.
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Fig.16. Faresonekart over potensielle stein-
skred og snøskredområder. (Mørk sone).
(Avalanche hazard map for potential rock
fall snow avalanches hazard zones (Dark
zone).

Karttypen er ikke egnet til detaljplanlegging,
men er ment som et første hjelpemiddel til
å identifisere mulig skredutsatt terreng.
Kartleggingen foregår kun på de delene av
kartet som har utbygningsmessig interesse,
slik at det meste av fjellområdene på hvert
kartblad utelates.

Da prosjektet ble startet i 1980, var det
meningen at ea 1/3 av landarealet, dvs. 210
kartblad, skulle dekkes med skredkart. Inntil
i dag har vi kartlagt ca. 80 blad, for det
meste i Troms, Nordland, Møre og Romsdal
og Sogn og Fjordane, men også andre fylker
er med. I gjennomsnitt har vi utarbeidet 10
kartblad i året.

Vi skal ikke legge skjul på at denne
kartserien har vakt debatt. For mange poli-
tikere og forvaltere blir de "røde" sonene i
egne hjemfylker og kommuner noe større
enn de hadde forventet, og vi blir beskyldt
for å overdrive faren for skred. Enkelte
mener sågar at kartene ødelegger nærings-
grunnlaget i distriktet, og andre ser store
juridiske betenkeligheter ved at bestående
bebyggelse flere steder kommer i "rød"
sone. Det gjentar seg her som ofte ellers i
dette faget: Folk har meget vanskelig for å
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tro på at skred kan gå der de ikke har sett
det selv. Vi må imidlertid huske på at hen-
syn må taes til skred med lange retur-
perioder slik byggeforskriften krever.

Kartleggingen for Forsvaret startet som
følge av skredulykken i Vassdalen i 1986.
Oppdragsgiver er Forsvarets Militærgeo-
grafiske Tjeneste. Hensikten med kartserien
er å klarlegge både for militære staber og
for ledere ved feltavdelinger hvor de kan
risikere å støte på skredfarlig terreng under
øvelser. Kartene er noe annerledes redigert
enn Naturskadefondets kart ved at de skiller
fareområdene i to deler: Sone 1 - områder
der skred kan løsne, og Sone 2 - områder
som kan utsettes for skred som løsner i sone
1, se fig. 17.
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Fig. 17. Snøskredkart for Forsvaret. Mørk
skravur: Løsneområder. Lys skravur:
Utlepsområder. (Snow avalanche map for
the Norwegian army, Dark shading: Starting
zones. Light shading: Runout zones).

Kartene benyttes både til planlegging og
gjennomføring av øvelser. Ved større
øvelser knyttes det en løpende skred-
varslingstjeneste til bruken av kartene. I
denne skredvarslingen graderes faren for
skred i henhold til sonene på kartet. På
denne måten får man dekket to formål:
Under stabsarbeidet før øvelsen hjelper
kartene til å klarlegge hvilke områder som
kan bli skredfarlige under gjennomføringen,
og under øvlsen får avdelingene gjennom



daglige skredvarsler informasjon om hvilke
områder på kartene det er farlig å bevege
seg i.

Det ser ut til at kartene har blitt aksep-
tert av Forsvaret. Også her har det selvsagt
vært diskusjon om verdien av slik informas-
jon, og enkelte har nok ment at det i visse
strøk blir så mange røde soner at det er
vanskelig å få gjennomført det taktiske
innholdet i øvelsen. Her som ellers er det
nok for en stor grad mangel på informasjon
om hva kartene egentlig forteller som etter
min mening gir grunn til at enkelte har vært
kritiske.

Til nå er det meste av Troms og aktuelle
områder i Nordland kartlagt. En del sentrale
fjellområder i Sør-Norge står nå for tur.
Tempoet i kartleggingen ligger på 4-5 blad
pr år.

4.3 Andre oppdrag

4.3.1. Ulykker og skader

Gjennom årene har vi kommet bort i mange
ulykker og tragiske hendelser.
Vår erfaring gjennom ea 20 år er at skred-
farespørsmål engasjerer folk i stor grad. I
lokalmiljøet er det som regel sterke
meninger om hvor det kan gå skred, og
mange uttaler seg med saklig kunnskap og
sitter inne med verdifull informasjon.

Det blir ofte sterke og intense debatter
mellom oss som er eksperter og kommer
utenfra, for vi har ikke alltid fornøden
kunnskap om de stedlige forhold etter
manges mening. Fra lokale oppsittere frem-
kommer det gjerne sterke synspunkter om
hva som er trygge og hva som er farlige
områder, det er sjelden noen mellomveg
her. Ofte knytter det seg sterke økonomiske
interesser til utnyttelsen avarealer, og når
skredforskeren presenterer sine resultater
som båndlegger større områder enn det som
var tenkt på lokalt hold, kan reaksjonene bli
sterke. Dette gjelder stort sett "menig-
mann", som uten forpliktelser ellers, kan
uttale seg friskt om muligheten for skred i
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egen hjembygd. Da har vi til tider følt oss
noe presset, avog tilogså under trusselom
politianmeldelse hvis vi ikke har vært villige
til å trekke rapporter om skredfare tilbake.
Imidlertid har våre oppdragsgivere; kom-
muner, statsetater , kraftselskap og andre,
nesten uten unntak vært meget lojale overfor
de beskrivelser og anbefalinger vi har gitt
mht. skredfare, og alltid rettet seg etter de
råd de har fått.

Skred og skredulykker har også stor
interresse i massemedia, og når det skjer
ulykker der hus og hjem blir utsatt for
skred, kommer skredeksperten fort i medias
søkelys. Slike ulykker ser ut til å fenge
offentlighetens interesse mer enn andre
ulykkesårsaker, og denne tendensen ser ut til
å forsterke seg. Årsaken til at naturulykker
får så store medieoppslag er det ikke lett å
ha noen sikker formening om, kanskje kan
en årsak være at stadig flere av oss får et
fjernere forhold til naturen, stadig flere
lever i byer, har kontorvirksomhet som
yrke, og tilbringer det meste av livet innen-
dørs. Da blir naturen på en måte ukjent for
oss, og mer fryktinngytende.

Mange synes at journalister og andre
mediafolk er påtrengende, går i veien, tar
opp verdifull tid og hindrer ekspertenes
arbeid. Enkelte er også mistroiske til journa-
listene, og mistenker dem for å være subjek-
tive og kritiske i utgangspunktet. Jeg synes
vi skal bruke mye tid på media, fortelle dem
det vi vet om situasjonen, og heller ikke
være redd for å fortelle dem det vi ikke vet.
Jo mer du forteller og informerer, desto
riktigere blir det som kommer på trykk, det
er min erfaring. Vi kjenner jo også til hvor-
dan vi selv ønsker å bli informert saklig av
massemedia når noe har skjedd som opptar
oss. Derfor blir mitt råd: Bruk tid på
journalistene. Det ligger også en god por-
sjon markedsføring i medieomtale, både av
eget fagområde og avegen bedrift eller
firma.

Blant de 1500 prosjektene vi har be-
handlet i løpet av 20 år finnes det enkelte
som har vært spesielIt vanskelige å løse eller



Foto 7. Nivane, der det kan gå store snø-
skred ned mot bebyggelsen. (Nivane, where
major avalanches may harm the settled area
below).

har gjort inntrykk på andre måter. Jeg vil
kort redegjøre for noen av disse, og belyse
noen av hovedproblemstillingene.

Nivane i Ørsta
Nivane er navnet på et fjellparti som ligger
like ved Ørsta sentrum på nordsiden av
fjorden. Fjellsiden når opp i ca. 1000 m
o.h., se foto nr. 7. Toppen av Nivane består
avet flatt fjellplatå, og i selve fjellsiden er
det tre bekkedrag som øverst vider seg ut til
åpne skåler. Terrenghelningen i den øvre
halvdelen av fjellsiden ligger mellom 30° og
45° .

I nedre del av fjellsiden ligger det gårds-
og villabebyggelse fra sjøen og opp til ca.
kote 50-75. Opprinnelig lå det spredt gårds-
bebyggelse lengst nede, men gjennom årene
er bebyggelsen gradvis utvidet og fortettet.

Enkelte år kan det løsne spesielt store
skred i Nivane. Da kan skredet løsne i hele
fjellsiden på en gang, i bredde på ca. 1 km.
Vanligvis går skredene langs de tre nevnte
bekkedalene uten at bebyggelsen blir truet.
Gjennom årene har det gått en rekke store
skred ned mot og delvis inn i bebyggelsen.
Det er spesielt i forbindelse med nordvestlig
vind og sterk bygenedbør at situasjonen kan
bli farlig. I slike tilfelle er det gjeme kulde-
grader ned til havnivå. Da er snøen tørr og
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skredene kan nå langt. Slike forhold har
tradisjonelt ført til mange skredulykker på
nord vestlandet.

NGI ble engasjert av Naturskadefondet
til å kartlegge faren for skred mot bebyggel-
sen og komme med forslag til sikringstiltak.
En systematisk kartlegging av skred gjenno-
m tidene i Nivane ble gjennomført, se kart
fig. 18. Kartet viser at skredene både har
gått inn i bebyggelsen og meget nær mange
hus. Såvidt vi kjenner til har det imidlertid
ikke skjedd dødsulykker i Nivane siden
1755, da Storfonna ødela flere gårdsbruk og
mange mennesker omkom. Men det har
vært nære på, og hus har blitt skadet flere
ganger.

Etter mitt syn står vi overfor et stort
snøskredproblem i Nivane. Beregnings-
messig kan skredene gå lenger enn det som
til nå er observert, spesielt i den østlige
delen av fjellsiden. Vi har arbeidet med
planer for sikring av bebyggelsen, sikrings-
tiltak som omfatter bruk av lede- og fang-
voller, og sanering av de mest utsatte
husene. Disse tiltakene er imidlertid relativt
kostbare, og med dagens anstrengte økono-
mi har det vært vanskelig å få politisk gjen-
nomslag for bygging av sikringstiltak.

En medvirkende faktor til dette er nok
de milde vintrene vi har opplevd de siste
årene. For at det skal gå skred iNivane som

Fig. l S, Snøskredkart fra Nivane, Ørsta.
(Snow avalanche map from Nivane, Ørsta).



gjør skade på bebyggelsen, trengs helst en
kald forvinter med lite snø, deretter en
periode på ea 3-5 dager med snøfall på 1-
1,5 m. Dette har vi ikke hatt siden 1979,
men det var ikke langt fra den 27 januar i
år, da et plutselig nordvest-uvær la ned ca.
1 m snø på Møre, og det gikk flere store og
til dels ukjente skred. En dag eller to til
med samme værlag, og det kunne ha gått
galt i Nivane. Vi får trøste oss med at kalde
vintre ser ut til å bli en sjeldenhet her i
landet.

4.3.3. Tomasjord, Tromsø

I 1973 ble NGI engasjert av Noteby,
Tromsø, for å vurdere en mulig snøskred-
fare for et større planlagt utbyggingsområde
mellom Tromsdalen og Kroken som Tromsø
Tomteselskap A/S hadde ervervet. Bolig-
området var planlagt opp til ca. kote 50-90
langs en strekning på ca. 3 km, og man stod
overfor en stor utbygging. Noteby var skep-
tisk til utnyttelsen av deler av området bl.a.
pga. stein- og jordskredfare, og man fryktet
også snøskred i noen grad.

Området ble undersøkt, og vi kom til at
en relativt stor del av boligfeltet kunne ut-
settes for snøskred. Dette var tidlig i vår
virksomhet, og erfaringen med snøskred var
beskjeden i forhold til i dag. Vi hadde
imidlertid arbeidet intenst med registrering
og kartlegging av tallrike skredområder , og
vi mente derfor å ha sikre indikasjoner på at
deler av boligfeltet kunne ligge utsatt for
skredfare. Vi hadde imidlertid ingen bereg-
ningsmodeller for snøskredrekkevidde, og
den byggegrensen vi foreslo var sterkt
preget av det vi da trodde å vite, og vi
brukte vårt beste skjønn den gang. Vårt
forslag vakte nok noe reaksjon i tomte-
selskapet, bl.a fordi man hadde kjøpt et
område som ikke kunne utnyttes hvis man
tok hensyn til skredfaren. Tromsø kommune
fulgte imidlertid våre anbefalinger.

I 1981 gikk det to snøskred med korte
mellomrom ned til kote 75 og kote 50 i den
delen av feltet hvor vi mente faren var
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størst. Her var byggegrensen trukket ned fra
kote 90 til kote 50. Det ene av disse
skredene gikk lenger enn den grensen vi
hadde trukket opp i 1973 (se fig. 19).

"\ ~~
\\\~"

Fig. 19. Snøskred i boligområde i Tromsø.
(Snow avalanches in a housing area in
Tromsø).

Når vi ser på dette området i dag og benyt-
ter dagens regnemodeller for skredrekke-
vidde, er det klart at flere hus ligger mer
utsatt enn byggeforskriftens krav til sikker-
het, kanskje 10 ganger mer utsatt enn m-
instekravet. Problemet er omfattende, ca.
20 hus ligger antakelig i faresonen. Hva
kan man så gjøre med dette? Vår trøst er at
uten vårt råd i 1973 hadde adskillig flere
hus ligget utsatt. Tromsø kommune, ved
anleggseksjonen, har tatt problemet på alvor
og fått utarbeidet sikringsplaner . Planene
består i at det bygges en 260 m lang



Fig. 20. Vassdalsområdet med ulykke-
skredet og andre skred 4-5 mars 1986.
(The Vassdalen area with the accident ava-
lanche and other avalanches March 4-5
1986).

sikringsvoll av løsmasser i 10 m høyde med
volum ca. 50.000 m" I og for seg ikke noe
gigantprosjekt, men likevel et stort
økonomisk løft for kommunen og
oppsitterne.

For å få disse planene realisert, må både
beboere og de politiske organene i kom-
munen engasjere seg aktivt. Til nå ser det
imidlertid ut til at det kan bli vanskelig å få
saken opp som en prioritert oppgave. Be-
boerne har også vist liten interesse for
planene. Inntil videre får vi trøste oss med
at fjellsiden og boligfeltet ligger i lé for sør-
og sørøstlige vinder, og fra denne kanten
kommer det sjelden snø som fører til skred.

4.3.4 Vassdalen

Snøskredet i Vassdalen 5 mars 1986 der 16
soldater mistet livet under militærøvelsen
Anchor Express er den største skredulykken
NGI har vært involvert i.

Under øvelsen skulle en avdeling fra
Brigaden i Nord-Norge ta seg frem dels med
beltevogner og dels med helikopter gjennom
fjellterreng nord for Narvik. Det var plan-
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lagt og rekognosert en rute gjennom dal-
førene Vassdalen- Bukkedalen- Raudalen, en
strekning utenom veg på ca. 20 km (se fig.
20 og foto nr. 8). Langs denne strekningen
var det muligheter for snøskred flere steder.
Det var på forhånd rekognosert og merket
en beltevogntrasé gjennom dalføret.

Værforholdene på forvinteren var spesi-
elle dette året. I november var det 1-2 o

kaldere enn normalt og i desember 4-5 o

kaldere, likeledes var januar en kald måned.
Første del av februar hadde normale
temperaturer, siste halvdel hadde en ved-
varende kuldeperiode. Snødybdene var
normale for vinteren, og inntil begynnelsen
av februar var snødybdene i fjellet rundt 0,5
m. I denne perioden utviklet det seg ustabile
lag i snødekket pga. de lave temperaturene,
og det ble dannet lag av begerkrystaller med
liten fasthet.

I februar snødde det kraftig særlig i den
siste uken. I de første dagene av mars kom
det store snømengder, spesielt fra 3-4 mars,
da det ble målt 42,7 mm nedbør i Narvik,
den største døgnnebøren som er registrert i
Narvik siden målingene startet i 1953. Fra
1 til 5 mars kom det 55,7 mm og fra 3 til 5
mars 45,5 mm. Dette er likevel moderate
snømengder når det gjelder sannsynlighet
for skred. 1 mm nedbør tilsvarer normalt 1
cm snø, og det kom derfor ca. 50

Foto 8. Vassdalen med Storforsenområdet
der skredulykken skjedde 5 mars 1996.
(Vassdalen and the Storforsen area where
the snow avalanche accident occurred 5
March 1986).



cm snø i de tre dagene før skredet gikk.
Nedbørmengdene og faren for skred må
imidlertid sees i sammenheng med vinden
og med snødekkets sammensetning.

Det blåste ikke spesielt sterkt de første
dagene i mars, men den 4, dagen før
skredet, økte vindstyrken til kuling fra østlig
og sørøstlig kant i Vassdalsområdet. Vinden
var nokså lokal, enkelte steder blåste det
kuling som i Vassdalen, mens det på Bar-
dufoss noe lenger nord nærmest var vind-
stille.

Den sterke vinden i Vassdalsområdet tok
tak i nysnøen fra dagene før og transporterte
store mengder ut i fjellsidene som lå i lé,
slik at snømengdene her økte fra 1,5-2 m i
løpet av ett døgn.

Snødekket inneholdt, som tidligere
nevnt, lag med liten fasthet, og det fantes
flere glidesjikt i snødekket.

Ulykkesskredet ble utløst da en in-
geniørtropp på 31 mann og to beltevogner
arbeidet seg opp gjennom en bratt bekkedal
ved Storforsen i Vassdalen, på nordsiden av
fjellet Storebalak (se foto br. 8 og 9). I dette
området var den opprinnelige beltevogn-
traséen lagt om, fra et trygt område til
stedet som ble utsatt for skredet. Denne
omleggingen var forøvrig ukjent for øvings-
ledelsen.

Skredet ble utløst som et tørt flakskred
med dybde ca. 1m og areal ca. 100xlOOm,
dvs.

Foto 9. Øvre del av skredbanen til ulyk-
kesskredet i Vassdalen. (The upper part of
the avalanche track of the accident avalan-
che in Vassdalen).
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med et volum på ca. 10.000m3. Fokksnøen
som gled ut lå oppå et meget løst lag av
eldre komsnø .

Halvveis nede i skredbanen traff skredet
soldatene og beltevognene og feide disse
med seg ned til dalbunnen i Vassdalen, en
strekning på ca. 250-300 m. Skredet kom
helt plutselig på soldatene, ingen hadde
merket noe før de ble ført med av skredet.
Åtte soldater var såpass lite begravd at de
kom seg løs ved egen hjelp, og og mens to
ble sendt avgårde for å varsle, ble ytter-
ligere 6 gravd frem av kameratene. Av de
17 som fortsatt var savnet ble én funnet i
live av redningsmannskapene som kom til,
de 16 øvrige ble funnet døde.

Etterregning av skredet viste at det gikk
unormalt langt ut i dalbunnen, ca. 1,5 stan-
dard avvik i forhold til beregnet middel-
verdi. Maksimalhastigheten til skredet ble
beregnet til ca. 35 m/s.

Det gikk mange store skred både i Vass-
dalsområdet og i Ofotendistriktet samme
dag. Flere av disse skredene var større enn
det som tidligere var observert, og enkelte
skred var ikke kjent fra før. Dette viser at
situasjonen har vært spesiell. Hvor ofte en
slik hendelse gjentar seg, er det vanskelig å
ha noen sikker formening om. Når det
gjelder ulykkesskredet i Vassdalen ble det ut
fra vegetasjonsanalyser og vitneutsagn fra
kjentfolk antatt at gjentakelsesintervallet for
et tilsvarende skred ville være 50 år i
gjennomsnitt. Frekvensen av skred som ville
nå ned til det området der de øverste
troppene stod ble anslått til ett skred pr 5.
år.

4.3.5 Skredene i Odda i januar 1993

Det kan være av interresse å gå gjennom
skredhendeisene i Odda- distriktet i januar i
år, og drøfte hvilke vær- og snøforhold som
førte til at det gikk så mange og store skred.

Vær og snøforhold
Årsaken til at skredene i Odda og andre
steder i Hardanger ble uvanlig store i januar



1993, må sees i sammenheng med værfor-
holdene tidligere på vinteren og i dagene
like før skredene inntraff.

Pga. lite nedbør og forholdsvis lave
temperaturer i slutten av desemder , har det
høyst sannsynlig blitt uviklet løse sjikt i
snødekket i denne perioden. Dette ble ikke
konstatert ved direkte målinger i Odda-
distriket, men ut fra tidligere erfaringer fra
liknende værforhold, og den store mengden
av skred som ble registrert i januar, må vi
anta at snødekket utviklet seg til å bli meget
ustabilt før de store nedbørmengdene kom.
Undersøkelser som ble foretatt på Haukeli i
januar viste eksistensen av sjikt med spesielt
liten fasthet, og at snødekket var meget
ustabilt over store områder.
I januar var det en meget urolig værtype

Tabell 1 Skred i Odda-distriktet 9-17 januar 1993

med store nedbørmengder og uvanlig sterk
vind. Det første større skredet som vi har
registrert i Odda-distriktet gikk ved Nå i
Ullensvang og sperret Rv. 550. De siste tre
døgn før skredet gikk kom det 40 mm ned-
bør, de siste 5 døgn 70 mm. Samtidig blåste
det sterkt fra vest og sørvest. Den 12 gikk
det nye skred og i Velure ble Rv. 550 stengt
av store skred, se tabellen på neste side.

Ved Apold gikk et uvanlig stort tørr-
snøskred. Skredet utviklet et kraftig luft-
trykk og raserte ca. 1500 frukt-trær. Tre- og
femdøgnsnedbøren var da henholdsvis
59 mm og 89 mm i Odda.

Den 13 januar gikk det flere store skred
i Odda. Luft-trykket fra det største av disse
(Breiskreda) knuste et trelastlager ved Egne
Hjem, like utenfor sentrum (se foto nr.lO).

Sum nedbør (mm)
Dato Skred 1 døgn 3 døgn 5 døgn Januar

9 Nå 18 40 70 70

12 Velure, FurIo, Sjausetedalen, Apold, 23 59 89 129
Fossåna

13 Eitrheim, Bleie, Eidfjord, Odda 14 55 91 143
(Egne Hjem, trelastlager)

14 Kyskreda, Bremnes 13 50 86 156

15 Sandvinvatnet, Rv. 13 13 40 81 169

16 Ednatunnelen, Rv. 550 50 76 113 219

17 Suldalsvegen, Lono, Røldal, Klun- 17 80 107 236
gersetskreda, andre store skred i
Odda, Hallangen i Ulvik

18 40 107 133 276
19 14 71 134 290
20 5 59 126 295
21 26 45 102 321
22 38 69 123 359
23 10 74 93 369
24 20 68 99 389
25 1 31 94 390

- 38 -



Foto 10. Odda 1993. Bygninger ødelagt av
lufttrykk fra snøskred.
Odda 1993. (Buildings destroyed by air
pressure forces from avalanches).

I Eitrheimselva gikk også et stort skred.
Skredmassene gikk ikke fram til bebyggel-
sen, men lufttrykket fra skredet raserte mye
skog som delvis ble ført ned til de øverste
husene. Tabellen viser at nedbørsummene på
3 og 5 døgn var på 55 mm og 91 mm.
I løpet av de tre neste dagene gikk det

flere skred på vegene i Odda-distriktet.
Natten til den 16 og utover formiddagen den
16 kom det store nedbørsmengder , klokken
11 ble det målt 50mm i Odda.

Om formiddagen den 17 ble nedbøren
registrert til 17mm, med 3-døgnsum 80 mm
og 5-døgnsum 107 mm.

Foto 11. Oversikt over skredområdet på
Kalvanes i Odda 1993. (The snow avalanche
at Kalvanes in Odda 1993).
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Om formiddagen den 17 gikk Klunger-
setskreda på Kalvaneset. Skredet gikk med
store masser helt til sjøen, og det bredde seg
inn i boligfeltet mot sør (se foto nr. 11).

En tomannsbolig ble fullstendig knust,
og en person omkom i dette huset. Et mur-
hus ble også truffet. Det stod imot massene
uten å bli revet overende, men det sprakk
opp og ble helt ødelagt (se foto nr. 12).
øverst i boligfeltet ble et trehus stående
omgitt av skredmasser .

Foto 12. Bebyggelse utsatt for skredet på
Kalvanes i Odda i 1993. (Houses exposed to
avalanches at Kalvanes in Odda in 1993).

Videoopptak fra skredet viser i detalj hvor-
dan massene beveget seg. Først kom et
mindre skred sammen med en snøsky ,
deretter kom de store massene strømmende.
Skredstrømmen fortsatte i flere minutter og
ble etterhvert så mektig at snømassene fylte
opp en 8 meter dyp forsenkning og tok ret-
ning mot husene. Snøen var våt, og hastig-
heten på massene var relativt liten, anslags-
vis 10 m/s.

Den uvanlig sterke vinden i tidsperioden
da skredene gikk var nok sterkt med-
virkende til at det ble akkumulert så mye
snø i løsneområdene. Ser vi på tre- og fem-
døgnsnedbøren, er ikke den alene stor nok
til å forklare at det gikk så mange og store
skred. Ut fra nedbørtallene i Odda skulle
nedbøren tilsvare ca. 75-100 cm nysnø på
3-5 dager. Tar vi hensyn til den orografiske



effekten, dvs. at nedbørmengden stiger med
høyden over havet i et fjellområde, er det
grunn til å anta at nedbøren i toppområdene
rundt Odda kan ha vært omkring det
dobbelte av hva som ble registrert i Odda.
Når vinden i tillegg er i stand til å øke
snømengdene i lé-områder 3-4 ganger i
forhold til gjennomsnittet i en fjellside, kan
man tenke seg at snødybdene i løsne-
områdene må ha vært store.

Så langt vi kjenner til har Klungerset-
skredet gått tre ganger tidligere i dette år-
hundret: I 1903, 8. februar 1928, og 8.
januar 1949. For skredet i 1903 kjenner vi
få detaljer, bortsett fra at det gikk til sjøen.
Fra 1928 har vi ikke nedbørobservasjoner
fra Odda, men målinger ved andre stasjoner
viser store nedbørmengder, omkring det
dobbelte av mengdene i 1993. I 1949 var
nedbørmengdene nokså tilsvarende det som
ble registrert i år. I 1963 gikk også
Klungersetskredet, men i noe mindre
størrelse enn i de øvrige tilfellene.

Historien viser oss at skredet har gått
omkring hvert 20. år i gjennomsnitt i dette
århundret. Det er meget vanskelig å spå
noe om hvilken utbredelse skredet kan få i
fremtiden, men vi kan ikke se bort fra at
flere hus enn de som ble rammet i år kan
være utsatt. Odda kommune står derfor
overfor et komplisert, tidkrevende og kost-
bart arbeid for å heve sikkerheten til et
akseptabelt nivå for de utsatte husene som
fortsatt står på Kalvaneset og i de andre
boligområdene på Tokheim og Eitrheim.
For å gi alle disse områdene tilfredstillende
sikkerhet, må det bygges ledemurer og
voller i 6-10 m høyde for å hindre at
skredene går mot bebyggelsen. Sannsyn-
ligvis må også 10-12 hus saneres. Til sam-
men vi dette koste ea 30 mill. kr., et be-
tydelig økonomisk løft for lokalsamfunnet.

OPPSUMMERING

Innledningsvis ble følgende hovedproblem-
stillinger satt opp.

Hvor går det snøskred?
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Under hvilke vær- og snøforhold blir de
utløst?
Hvilke sikringstiltak kan benyttes og
hvordan skal disse dimensjoneres?

Hvor står vi så i forhold til disse problem-
stillingene i dag?

Hvor det går snøskred har vi fått god
kjennskap til, og vi har utviklet avanserte
beregningsmodeller. Snøskredtopografi er
klarlagt og forståelsen for snøskredenes
dynamikk er bedret i vesentlig grad. Det
gjenstår likevel utfordringer mht. material-
egenskapene i snøskred som må klarlegges
nærmere for å forbedre utløpsdistansemodel-
lene. Regionale klimatiske forskjeller som
kan gi forskjellige maksimalutløpslengder
for snøskred er lite kjent, og her bør det
gjøres en forskningsinnsats. Likeledes står
vi overfor en utfordring når det gjelder for-
ståelsen av skredenes luft-trykkvirkninger,
dvs. de trykkvirkningene som snøskyen
fører til og de sjokkpregete trykkeffektene
som kan forekomme når tunge skredmasser
slår ned mot dalbunnen fra en bratt fjellside.

Vær og snøforhold som fører til skred
kjenner vi generelt godt til. Imidlertid ser vi
at de viktigste værparametrene som nedbør,
vind og temperatur kan variere innen vide
grenser når skred blir utløst, og det vil
fortsatt være behov for å forbedre modellene
som benyttes til å beregne den akutte faren
for skred.

Dimensjonering av sikringstiltak som
lede- og fangvoller henger nøye sammen
med forståelsen av snøskredenes dynamikk.
Her er ennå mye ugjort, og vi har langt
igjen før vi har et dimensjoneringsapparat
for slike sikringstiltak. For å komme videre
på dette feltet må det derfor fortsatt
gjennomføres fullskalaforsøk under
kontrollerte betingelser.

Vi ser derfor ingen mangel på ut-
fordringer i fremtiden!
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Statutter

Laurits Bjerrums Minnefond

§ 1 Opprettelse
Laurits Bjerrums minnefond er opprettet av Norsk geoteknisk forening, dels ved
egne midler, og dels ved gaver fra private firmaer og offentlige institusjoner, samt
fra enkeltpersoner.

§ 2 Formål
Fondets avkastning skal benyttes til å fremme geoteknisk forskning og stimulere det
geotekniske miljø ved følgende tiltak:
(a) Laurits Bjerrums ærespris tildeles for et fremragende enkeltarbeide, eller for

flere betydelige arbeider som sammen har fremmet faget geoteknikk og funda-
mentering.

(b) Laurits Bjerrums stipendium benyttes fortrinnsvis til å stimulere yngre, lovende
geoteknikere til forskning innen faget.

(c) Laurits Bjerrums minneforedrag holdes av fremstående geoteknikere som invi-
teres og honoreres

§3 Styre
Fondets midler forvaltes avet styre på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen i
Norsk geoteknisk forening for en periode på 5 år, med mulighet for gjenvalg av de
enkelte styremedlemmer én gang. Norsk geoteknisk forenings sekretær, kasserer og
revisor fungerer som sådanne også for fondsstyret. Fondsstyret skal holde minst
ett møte pr. år. Sekretæren innkaller til møtene og deltar i disse.
Fondsstyret tar avgjørelse i alle saker som vedrører bruk av fondets avkastning til
ovennevnte formål. Resultatet av avgjørelsene meddeles Norsk geoteknisk forening,
som skal være arrangør ved minneforedragene og ved utdelírig av ærespris og
stipendium.

§ 4 Anvendelsesprinsipp
Anvendelsen av fondets avkastning skal såvidt mulig skje i Laurits Bjerrums ånd.
Regelmessighet og rutine ved utdelingene bør vike prioritet for originalitet og opp-
finnsomhet. Det eksepsjonelle skal honoreres fremfor mengde, og ved de respektive
seremonier og tilstelninger skal det legges vekt på å skape særpreg og festivitas.

§ 5 Statuttendringer
Bestemmelsene i disse statutter kan etter år 2000, endres av Norsk geoteknisk fore-
ning i henhold til foreningens egne statutter. Fondsstyret skal på forhånd enstemmig
ha erklært seg enig i endringsforslaget.

Statutter vedtatt av Norsk geoteknisk forenings generalforsamling 18.9.1973.




