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Sammendrag 
NGI har utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for planområde Strendene i 
Lærdal kommune på oppdrag fra kommunen. Faresonene er i samsvar med kravene i 
Byggteknisk forskrift TEK17, som omfatter fastsettelse av faresonegrenser for skred 
med årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Faresonene er tegnet ut fra 
dagens terreng, vegetasjon og klimaforhold.  
 
Utarbeidelse av faresoner iht. TEK17 for større sammenhengende områder, er en 
sammensatt og kompleks prosess som bygger på mange opplysninger: 

 Historiske skredhendelser 
 Tidligere fareutredninger i området 
 Kartanalyser 
 Klimaanalyser 
 Modellering 
 Observasjoner under befaringen 

 
Dimensjonerende faretyper er vurdert å være flomskred langs bekkeløpene og stein-
sprang/steinskred ellers innen planområdet. Det er ingen større løsneområder for snø-
skred med dagens vegetasjon, men dersom skogen fjernes i områder brattere enn ca. 30° 
vil dette påvirke skredfaren.  
 
Faresonene, hvor steinsprang/steinskred er dimensjonerende faretype, er generelt 
trukket noe høyere opp i sørvestlig del av området enn i nordøstlig del. Faresonene er 
trukket ned i nærhet til skrenter og bratte områder, ut fra observasjoner av ur og blokker 
utenfor urfot samt hvor modelleringsresultater indikerer høyere sannsynlighet for stein-
sprang. 
 
Identifisering av skredblokker har vært ekstra utfordrende i området, på grunn av den 
nylig etablerte fylkesveien i overkant av planområdet samt rydding/fjerning av blokker 
på innmark. Modelleringsresultatene for utløp og rekkevidde av steinsprang har derfor 
vært til god støtte til våre vurderinger for fastsettelse av faresonene. 
 
Klima, observasjoner under befaringen og tidligere hendelser forteller oss at flom- og 
sørpeskred er en aktuell prosess langs bekkene i området. Flere av bekkene var tydelig 
massseførende, da store mengder stein kunne observeres i løpet under befaringen. 
Faresoner er tegnet langs med bekkeløpene ned til sjøen for de større og masseførende 
bekkene i området, og som har markerte løp fra øvre del av fjellsiden. Ved Sandnes er 
faresonene trukket ut fra de historiske opplysningene fra skredhendelsen i 1920 
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1 Innledning 
Lærdal kommune ønsker å utarbeide en områdereguleringsplan for Strendene, og 
gjennom planarbeidet vurdere plassering av kai og bolig-/fritidsutbygging i plan-
området. Deler av området er innenfor aktsomhetssoner for skred og registrerte tidligere 
skredhendelser, og det er derfor nødvendig å få vurdert skredfaren i forbindelse med 
planarbeidet. Figur 1 viser beliggenhet av planområdet. 
 
NGI er av Lærdal kommune engasjert til å utføre en skredfarevurdering for Strendene 
og kartlegge faresoner innenfor planområdet for skred i samsvar med kravene i 
Byggteknisk forskrift TEK17, som omfatter fastsettelse av faresonegrenser for skred 
med årlig nominell sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000. Alle relevante skredtyper i 
bratt terreng vil inkluderes i vurderingen; snøskred, steinsprang, jordskred, flomskred 
og sørpeskred. Arbeidet omfatter også en enkel vurdering av mulige sikringstiltak ved 
ønske om utbygging innenfor faresonene.  
 
Befaring ble utført av Heidi Hefre og Øyvind Høydal 27.02-01.03 2018. Oppstartsmøte 
ble holdt med Lærdal kommune ved Monika Lysne og Jan Olav Møller 28.02.  
 

 
Figur 1. Beliggenhet av planområdet Strendene i Lærdal kommune. 
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1.1 Forbehold 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klima-
endringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i tilgrensende områder til 
kartleggingsområdet, for eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, 
kan endre forutsetningene for vurderingene. Dette gjelder særlig i områder brattere enn 
30°.  
 
Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i 
tillegg til kvantitative beregningsmetoder. De kan generelt ikke oppfattes som endelige, 
men kan bli endret i for eksempel lys av nye skredhendelser, endrede klimatiske forhold, 
tiltak for sikring og utvikling innenfor faget. Kartlegging på et høyere detaljnivå enn 
utført i dette arbeidet kan i noen tilfeller redusere utstrekningen av faresonene. 
 
 
2 Planområdet 
Planområdet Strendene er ca. 4,6 km langt og strekker seg langs Sognefjorden mellom 
Aspvikane og Bermålsviki i foten av en ca. 1100 m høy nordvestvendt fjellside. 
Bermålsnosi er høyeste topp på 1257 moh. i nordre del av området. Høyoppløselig pano-
ramabilde (gigapan) over området tatt under befaringen kan ses her: 
http://www.gigapan.com/gigapans/8d4a8f5fe42cb3e7ab060bb94dc128ab (Velg full 
skjerm og zoom inn og ut i bildet). 
 
2.1 Topografi og grunnforhold 
Figur 2 viser det vurderte området med bratte områder i rødt. Helningskart med større 
detaljgrad er vedlagt i Kart 1. De bratte områdene >30⁰ ovenfor planområdet ligger 
hovedsakelig i nedre del av fjellsiden, som for det meste er dekket av skog. I nordre del 
er det bratt helt opp til toppen av fjellet. Det er flere partier brattere enn 45° hvor det kan 
løsne steinsprang. Steinsprangurer ligger under de mest aktive skrentene. Den øvre snau-
kledde fjellsiden har kun begrensede områder brattere enn 30°, som kan fungere som 
mulige utløsningsområder for snøskred. Flere bekker kommer ned til planområdet, åtte 
store nok til å være markert som bekk på kartet, hvorav Kvernagrovi, Uragrovi og 
Timrebekkgrovi er de største. Fare for flom- og sørpeskred langs bekkene er vurdert.  
 

http://www.gigapan.com/gigapans/8d4a8f5fe42cb3e7ab060bb94dc128ab
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Figur 2.  Vurdert område omfatter planområdet og fjellsiden ovenfor. Bratte områder (helning 
> 30°) er vist i rødt.  

 
Hele fjellsiden består av gabbro, som er en magmatisk dypbergart (NGU). Detaljert kart-
legging av berggrunnen ifm. masseuttak i Muggeteigen beskriver berggrunnen som 
anortositt-gabbro og kvartsdioritt (Asplan Viak, 2015). Anortositt-gabbroen beskrives å 
ha en utpreget skifrighet mens kvartsdioritten er mer massiv. Det er generelt tynt løs-
massedekke i fjellsiden, og størsteparten er kartlagt som "bart fjell"i rosa farge i NGUs 
løsmassekart (Figur 3). Mindre områder består av tynt eller usammenhengende morene-
dekke over berggrunnen (grønn farge i Figur 3).  
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Figur 3. Løsmassekart over fjellsiden viser bart fjell (rosa) og tynt morenedekke (grønt) 
(NGU.no).  

 
2.2 Skog 
Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog 
kan også bremse opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang. Skogen vil derfor ha 
betydning for utstrekningen av faresonene.  
 
Mange steder vokser skogen i dag tettere og høyere opp i fjellsidene på grunn av redusert 
beitetrykk og skogshogst, men også som følge av et mildere klima. På slike steder kan 
skredforholdene ha endret seg de siste 50-100 årene på grunn av endringer i 
vegetasjonen. På den annen side kan for eksempel forurensing, storm, plantasjefelt av 
gran, sammen med industrielt skogbruk permanent eller periodisk gi mindre skog som 
lokalt betydelig øker skredfaren. 
 
I den aktuelle fjellsiden er hovedandelen skog gammel (> 81 år), og i hogstklasse 5, 
ifølge data fra NIBIO, se Figur 4. Hogst og driftsveier kan påvirke de utarbeidede fare-
sonene for planområdet, og det bør derfor legges en plan for uttak av skog i fjellsiden 
samt at det bør være en plan som gjennomføres for re-etablering av skog ved uttak.  
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Figur 4. Kart over alder og hogstklasser for skogen i fjellsiden over planområdet (kilden.nibio.no) 

  
2.3 Klima 
Lærdalsdalen har en årsnedbør på under 500 mm i dalbunnen og området må regnes som 
nedbørfattig. Interpolerte klimadata fra SeNorge for området viser stor forskjell i års-
nedbør med høyden (Figur 5). Figur 6 viser klimadata fra samme datasett fra stølen 
Fagerset på 900 moh ovenfor kartleggingsområdet. Figuren viser at for perioden 1958 - 
2015 er normal årsnedbør på denne høyden ca. 1400 mm, hvor hovedandelen kommer 
høst og tidlig vinter. Lærdal har stort sett milde vintre med temperaturer i dalbunnen og 
ved fjorden like under null grader. I høyden er gjennomsnittstemperaturen godt under 0 
grader om vinteren. Maksimal observert snøhøyde for stasjonen i dalbunnen ved Lærdal-
Tønjum er 33 cm, mens Figur 6 viser at ved Fagerset er interpolert maksimal snøhøyde 
siste 57 år 219 cm. 
 
Ved å bruke de maksimale nedbør- og snøhøydeverdiene i de interpolerte dataene kan 
man estimere returperioder for 1- og 3- døgns nedbør og nysnøtilvekst. I dette området 
er 200 års returperiode for 3-døgns nedbør beregnet å være ca. 140 mm/døgn, og 3-
døgns nysnøtilvekst 1,2 meter. Dette er estimater basert på korte observasjonsperioder 
og statistiske usikkerheter. 
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Figur 5. Interpolerte klimadata fra SeNorge som viser normal årsnedbør i mm. Vi ser mengden 
nedbør øker med høyden, og det er vesentlig mer nedbør i fjellsiden over Strendene (vist i rødt) 
enn nede i dalen i Lærdalen (vist i gult). 
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Figur 6. Relevante klimaparametere fra en gridcelle på Fagerset 900 moh. 

 
2.3.1 Betydning for utløsning av skred 

Maksimale observerte nedbørsmengder for stasjonen Lærdal-Tønjum over ett, tre og 
fem døgn på 60 mm, 89 mm og 105 mm indikerer at skredsituasjoner kan inntreffe både 
med snøskred, sørpeskred, jord- og flomskred. Det er store variasjoner i nedbørs-
mengder og kan i enkelte måneder være opp mot 200 mm (NGU,1996). 
 
Som en tommelfingerregel vet en at når døgnnedbøren overstiger 6-8 % av årsnedbøren, 
observeres det flere flom- og jordskred. Studerer en døgnnedbør, maksimal opptredende 
nedbør og returperioder ser en at dette er en situasjon som over et større område slik som 
Lærdal kan opptre relativt ofte. Flomskred er ikke uvanlig i Lærdal. I følge ekstrem-
statistikk vist i Figur 6 overstiger døgnnedbøren for eksempel 8 % av årsnedbøren 
mellom hvert 50. – 100. år i gjennomsnitt i Strendene.  
 
I ytre deler av Lærdal er døgnnedbør for snø relativt lav, men klimaanalysen for 
Strendene vist i Figur 6 for øvre del av fjellsiden viser at store nok snømengder for 
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utløsning av snøskred kan opptre med sjeldne mellomrom. 3-døgns nysnøtilvekst med 
200-års returperiode er beregnet til 1,2 meter, og fare for snøskred må inngå i 
vurderingen ved utarbeidelse av faresoner med lav sannsynlighet. Snøskredsituasjoner 
vil hyppigere opptre i forbindelse med vindakkumulering i leområder. Dominerende 
vindretning på strendene sammenfaller mye med vindretning på Sogndal Lufthamn 
(Figur 7). Vinden er da sterkt påvirket og styrt av retningen på fjorden. Det antas at 
nedbør i hovedsak vil komme inn med SV- V vær og at det er denne retningen som vil 
dominere ved store nedbørepisoder. Med NØ så vil en kunne få noe snødrift inn i nordlig 
del av vurdert området, men løsneområder og tilfangsområder for snøskred er heller 
små. 
 

 
Figur 7 Vindrose fir Sogndal Lufthamn 

 
Steinsprang og steinskred har ofte økt utløsningssannsynlighet i forbindelse med kraftig 
nedbør, da dette øker vanntrykket i sprekker, og ved temperatursvingninger rundt 0 °C 
på grunn av fryse/tine-prosesser i sprekkesystemer.  
 
Utviklingen av de regionale klimaendringene tyder på økt nedbør, hevet snøgrense og 
kortere vintre i Lærdal, men det er knyttet stor usikkerhet til graden av endring på grunn 
av utfordringer med nedskalering av klimascenariene, men også på grunn av store lokale 
forskjeller i topografien.  
 
2.4 Skredhistorikk  
Det er 24 skredhendelser registrert i området på skrednett.no (Figur 8). To av disse er 
historiske hendelser fra NGU, mens resten er hendelser langs veien registrert av Statens 



 

p:\2018\01\20180195\leveransedokumenter\rapport\20180195-01-r skredfarevurdering for strendene, lærdal_endelig.docx 

Dokumentnr.: 20180195-01-R 
Dato: 2018-04-10 
Rev.nr.:  0 
Side: 14  

vegvesen. Det er kun fire av de 22 hendelsene langs veien som inkluderer beskrivelse 
av hendelsen, hvorav kun en omtales å være steinsprang fra fjellsiden 50-200 m over 
veien. Dette skjedde over Åretun. Hovedandelen av hendelsene registrert av vegvesenet 
antas å være mindre steinsprang fra veiskjæring som stopper i veien, og er tillagt lite 
vekt i farevurderingen for området nedenfor veien. 
 

 
Figur 8. Registrerte skredhendelser er vist med firkant på kartet (skrednett.no). 

 
De historiske skredhendelsene er av større interesse, da dette som oftest er skred som 
har ført til tap av liv eller eiendom. En hendelse av stor betydning for faresone-
vurderingen er løsmasseskredet som førte til stor skade på bebyggelsen på Sandnes. I 
beskrivelsen i Skrednett står det: 
 
Lærdal. På Sandnes. Strendene. Natt til 7. august 1920, etter sterk nedbør, kl. 2-3 om 
natta losna stein- og jordskred frå øvste vedavakset, rett under stølen Fagerset nedanfor 
Vetanosi, og gjekk heilt til sjøs. Jorda sklei ut på svaberget i 100-200 m breidde, sopte 
reint ned mot garden til Ole Sandnes. Folka sov, og vart vekte av at jord og stein slo inn 
i hus og gjennom vindauga og ned gjennom taket. Men underleg nok omkom ingen, men 
det blir fortalt at ein liten unge som låg i vogga vart redda i siste liten. Skulehuset og 
stabburet nedanfor forsvann totalt. Fjøs og bustadhus fekk skade. Elles skade på jord, 
skog frukthage og rikstelefonlinja. Skredet laga også tsunami, og og båter som låg 
fortøyd vart kasta opp på land av bølgene. Skadetakst ca. 30 000 kr. 
 
I telefonsamtale med Knut Sandnes forteller han at skredet løsna over skoggrensa, 
mellom kote 800 og 900, og skredmassene fulgte Uragrovi ned. Skredet løsna som i en 
liten "blyantspiss" for så å bre seg ut nedover og var ca. 100 m bredt på det bredeste. 
Skredet sopte med seg all jord og skog nedover løpet, og såret i fjellsida var synlig inntil 
nylig. Fjøs og bolighus som ble skadet i skredet sto på murene og står der fortsatt. 
Våningshuset som ble skadet er hus nr. 20 nærmest skredløpet, mens kårhuset i nr. 18 
er bygget etter hendelsen og er ført opp lenger vest. Skolehuset og stabburet som ble tatt 
i skredet sto øst for dagens bebyggelse, på vestsida dagens bekkeløp.  
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Den andre historiske hendelsen er plassert mellom Teigen og Sandnes, og i beskrivelsen 
i Skrednett står det: 
 
Lærdal. Åretun. Iver Paulsen Aarethun omkom 20. juli 1814, og vart begravd i Årdal 
27.7. ”NB: blev ihjelslagen af Steen”. Iver var frå Hafslo og flytte til Lærdal og gifte 
seg der med Cecilia Pedersdotter som var frå Årdal. Dei var gardbrukarar på Åretun, 
og Iver miste livet i eit steinskred nær garden, på Åretun på Strendene. Strendene var 
på den tid nokså nær knytta til Årdal, og han var såleis gravlagd der.  
 
Nøyaktig hvor dette skjedde vites ikke, og det kan ha skjedd i utmarka. Opplysningene 
anses som for usikre til å tilskrives stor vekt for faresoneringen.  
 
2.5 Tidligere utredninger  
NGI har funnet fram til en NGI-rapport fra 13. februar 1987 med vurdering av skredfare 
og sikring for vegstrekningen Naddvik – Fodnes, som omfatter hele den vurderte strek-
ningen (Larsen, 1987). Strekningen mellom Fodnes og Bermål beskrives i rapporten som 
mindre utsatt enn østlig del, og sikring mot skred fra naturlig terreng anses ikke som 
nødvendig. Skred som opptrer omkring elveforsenkningene og steinsprang anses som 
største fare langs strekningen. Mellom Bermål og Luggenes kan steinskred forekomme, 
og disse kan gå til sjøen. Sannsynligheten anses å være lav (mindre enn 1/50 per år). På 
strekningen Luggenes – Fodnes anses sannsynligheten for skred som mindre enn 1/50 
per år, med størst fare omkring elveleiene der flom- og sørpeskred kan opptre. Området 
er ikke detaljundersøkt da faren er overordnet vurdert å være lavere enn kravet for veien.  
 
Av Lærdal kommune har NGI fått kjennskap til ytterligere en tidligere skredfare-
vurdering i området, for Muggeteigen steinuttak utført av Henriksen Geopraksis ved 
Helge Henriksen (2016). Planområdet ligger ovenfor veien over Luggenes, og er plassert 
i sikkerhetsklasse for skred S1, hvor skredfaren ikke skal overstige 1/100 per år. Plan-
området er funnet å tilfredsstille kravet, bortsett fra i østlig del nærmest fjellsiden, hvor 
faren for steinsprang/steinskred vurderes å overstige 1/100 per år. 
 
2.6 Modellering 

2.6.1 Steinsprang 

Vi har utført modellering for steinsprang fra alle bratte skrenter ovenfor planområdet 
med Rockyfor3D. Rockyfor3D gir utbredelse av skredblokker i tre dimensjoner, og er 
nyttig for å studere skredbaner med ulike sannsynligheter. Resultatene brukes som en 
støtte for å vurdere utløp, rekkevidde og sannsynlighet for skred på ulike steder i kart-
leggingsområdet. Vår erfaring er at Rockyfor3D er et nyttig hjelpemiddel for faresone-
kartlegging for å skjelne mellom utløpsområder med ulik sannsynlighet for å treffes av 
skredblokker. For mer informasjon om modellen se Vedlegg D.  
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Modelleringen er gjort med 1000 simuleringer med terrengmodell oppløsning 5 m. 
Bratte partier med helning >45° er valgt som løsneområder. Simuleringene er gjort med 
kantet blokk, og blokkvolum er valgt gjennomsnitt 1 m3 og variert ±50%. Modeller er 
kjørt uten effekt av skog.  
 
Resultatene av simuleringene er gitt i vedlegg i Kart 2 og viser "reach probability", det 
vil si de mer sannsynlige steinsprangbanene (høye verdier i kartet) og mindre sannsyn-
lige baner (lave verdier i kartet). Terrenget påvirker dette resultatet en god del, da 
blokker vil samles i forsenkninger og rygger vil spre blokker. Typisk vil høye verdier 
for sannsynlige steinsprangbaner opptre i forsenkninger og områder hvor flere blokker 
naturlig vil ledes. Resultatene er skjønnsmessig vurdert, og tillagt mindre vekt enn 
observasjoner av skredavsetninger og hendelser.  
 
2.6.2 Flomskred 

Det er gjort simuleringer av flomskred i alle bekkene som kommer ned i planområdet, 
til sammen ni skredløp. Simuleringene er gjort med programvaren RAMMS, som er 
utviklet for å simulere utbredelsen av materialførende strømninger i et sammensatt 
terreng. Modelleringen er gjort for å vurdere utbredelse og strømningsmønster for flom-
skred i de ulike bekkeløpene, til støtte for faresoneringen. Modellen inkluderer ikke 
medriving av masser ved erosjon nedover i skredløpet. Ulike utløste volum er testet. For 
mer informasjon om modellen se Vedlegg D. 
 
Vi har benyttet følgende verdier i våre simuleringer: 
µ = 0.02- 0.05 
ξ = 250 − 600  m /s2 

Utløsningsvolum = 5 000−10000 m3.  
 
Variasjon av friksjonsparametre skal reflektere ulike forhold mellom andel vann og løs-
masser. Utløsningsvolum er ikke normalisert etter påregnelig nedbør, nedbørfelt eller 
tykkelse av løsmasser på berg. 
 
Resultat av simuleringene er presentert i vedlegg i Kart 3. 
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3 Skredfarevurdering 
Steinsprang og flomskred er vurdert som dimensjonerende skredtyper for området. Alle 
skredtyper i bratt terreng er vurdert og beskrevet i avsnittene under.  
 
3.1 Steinsprang og steinskred 
Den bratte nedre del av fjellsiden under skoggrensa med mange løsneområder for stein-
sprang og steinskred, fører til at denne skredtypen er dominerende prosess for store deler 
av planområdet. Utløpsområdene er befart til fots og vurdert med tanke på utbredelse av 
skredblokker, løsneområder og utbredelse av ur, supplert med observasjoner fra kikkert, 
gigapan, flyfoto og detaljert terrengmodell med 1 m oppløsning.  
 
Modelleringsresultater er også anvendt i vurderingen av sannsynlig utløp og rekkevidde 
for ulike returperioder. Identifisering av skredblokker har vært ekstra utfordrende i om-
rådet, på grunn av den nylig etablerte fylkesveien i overkant av planområdet samt 
rydding/fjerning av blokker på innmark. Modelleringsresultatene for utløp og rekke-
vidde av steinsprang har derfor vært til god støtte til våre vurderinger for fastsettelse av 
faresonene. 
 
Faresonene er generelt trukket noe høyere opp i sørvestlig del av området enn i nord-
østlig del. Faresonene er trukket ned i nærhet til skrenter og bratte områder, ut fra 
observasjoner av ur og blokker utenfor urfot samt hvor modelleringsresultater indikerer 
høyere sannsynlighet for steinsprang. 
 

Østre del: Godnes – Bermål  
Fylkesvei 53 er en forholdsvis ny veistrekning, og dette fører til at mange blokker fra 
arbeidet med etablering av veien (både fra sprengte veiskjæringer og terrengblokker som 
er flyttet) er flyttet til nedsiden av veien for oppbygging av veifyllinger. Dette fører til 
at det er vanskelig å skjelne mellom blokker i terrenget som skyldes veiarbeid og blokker 
som skyldes steinsprang innenfor planområdet. Blokker som tydelig er veldig gamle er 
under befaringen med rimelig sikkerhet skjelnet fra blokker som er flyttet på i 
forbindelse med veiarbeidet. Dette var det svært mange av mellom Godnes og Årerusti 
(Figur 9). Det største antall vurderte skredblokker ble observert på denne strekningen og 
faresonene er derfor trukket lengst ut her. Modelleringsresultater støtter denne 
vurderingen.  
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Figur 9. Mange store blokker ble observert i strandsonen mellom Godnes og Årerusti. 

 
Det ble også observert flere blokker i Bermålsvika mellom Luggenes og Bermål, dog 
ikke i samme omfang. Flere bratte skrenter befinner seg ovenfor veien på strekningen, 
og modelleringsresultatene indikerer også økt sannsynlighet for utøp ned mot sjøen i 
området, på grunn av nærheten til flere utløsningsområder. Faresonene for skred er 
derfor trukket forholdsvis langt ut også i dette området. Mellom Luggenes og Årerusti 
antas steinsprangaktiviteten å være vesentlig lavere, da avstanden til løsneområder er 
større. De mange blokkene nedenfor den bratte veifyllingen på strekningen antas å 
hovedsakelig stamme fra veiutbyggingen. Den bratte veifyllingen er lagt innenfor 
faresone 1/1000. 
 

Vestre del: Aspvikane - Godnes 
Denne strekningen er noe mindre utsatt for steinsprang på grunn av større avstand til 
løsneområder eller lavere og mindre skrenter enn i øst. Skrentene er oppsprukket og det 
ligger mindre urer og skredblokker i terrenget under. En typisk lav skrent lengst vest i 
området som ble undersøkt under befaringen er vist i Figur 10. En liten ur ligger 
umiddelbart under skrenten og skredblokker ligger spredt ned mot Rv. 5. Utfalls-
hyppighet og rekkevidde fra disse begrensende skrentområdene er vurdert som 
forholdsvis lav.  
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Figur 10. Eksempel på skrent i vestre del. Ca. 10 m høy og oppsprukket. Ur og skredblokker ble 
observert langs foten av skrenten.  

 
Mellom Sandnes og Godnes øker høyden på skrentene og noen ligger nærmere. Øvre 
skrentområde mellom Åretun og Godnes har en stor og velutviklet ur, og god avstand 
med slakere terreng ned mot Skori, slik at steinsprang herfra vurderes i stor grad å ville 
stoppe i dette området. Skrentområdene lenger ned i fjellsiden er noe lavere enn de øvre, 
men ligger nært planområdet samt at terrenget er bratt helt ned til strandsonen. Et ferskt 
løsneområde kunne observeres under befaringen ovenfor den private grusveien like øst 
for Åretun (Figur 11). Skrentpartiene i dette området har velutviklede urer like under. 
Det så ut til at det nylige steinspranget hadde stoppet i uren ovenfor veien. Blokkene i 
uren her var store, mange av de på flere kubikk. Faresonene er trukket lenger ut nedenfor 
dette området.  
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Figur 11. Skrent ovenfor privat grusvei over Åretun er et aktivt løsneområde som gir opphav til 
en større ur under, der det også ble observert ferske steinsprangblokker.  

 
Hovedutfordringen for identifisering av skredblokker i dette området er bebyggelse og 
innmark hvor blokker er ryddet og fjernet. At det er etablert bebyggelse og innmark over 
større deler av området tyder på at skredfaren historisk er vurdert å være lavere, slik at 
folk rydda områdene uten for store anstrengelser.  
 
3.2 Flom- og sørpeskred 
Klima, observasjoner under befaringen og tidligere hendelser forteller oss at flom- og 
sørpeskred er en aktuell prosess langs bekkene i området. Flere av bekkene var tydelig 
massseførende, da store mengder stein kunne observeres i løpet under befaringen (Figur 
12). Skredhendelsen på Sandnes i 1920 viser at skredene kan bli store og ødeleggende, 
da dette skredet spredte seg utover et større område i nedre del hvor kanaliseringen er 
lite utpreget, og skadet flere bygninger. Det hadde regnet mye i forkant av hendelsen, 
slik at løsmassedekket var vannmettet, og skredet løsnet i et lite område i øvre fjellside 
ovenfor skogen.  
 



 

p:\2018\01\20180195\leveransedokumenter\rapport\20180195-01-r skredfarevurdering for strendene, lærdal_endelig.docx 

Dokumentnr.: 20180195-01-R 
Dato: 2018-04-10 
Rev.nr.:  0 
Side: 21  

 
Figur 12. Timrebekkgrovi er tydelig masseførende og har mye stein i løpet 

 
Faresoner er tegnet langs med bekkeløpene ned til sjøen for de større og masseførende 
bekkene i området, og som har markerte løp fra øvre del av fjellsiden. Ved Sandnes er 
faresonene trukket ut fra de historiske opplysningene fra skredhendelsen i 1920. I 
modellsimuleringene stopper skredmassene høyere opp, da løpet er for slakt i nedre del. 
Valgt løsnevolum i simuleringen er antagelig for lite sammenlignet med hendelsen i 
1920, som må ha omfattet et stort volum med høyt vanninnhold. Kvernagrovi er den 
største bekken i området, og har utpreget kanalisering. Det ble observert mye stein i 
løpet under befaringen som tyder på at den er sterkt masseførende, og det vurderes at 
store skred kan følge løpet. Bekken sørvest for Luggenes ble oppfattet å ligge på en 
flomskredvifte med store mengder runda stein i utløpsområdet nedenfor veien. Fare-
sonene er derfor tegnet med noe større utstrekning for disse tre løpene. 
 
3.3 Jordskred 
Store deler av nedre del av fjellsiden er rundt 30° og bratt nok for utløsning av jordskred. 
Fjellsiden er skogkledd og har tynt morenedekke over berggrunnen. Under befaringen 
observerte vi at det i skråningene ovenfor fylkesveien lå mye stor stein, mange steder 
antagelig utvasket morene, men også ur (Figur 13). I nordøstlig del av området var det 
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flere steder renner i løsmassene ovenfor veien som antas å være vannførende i perioder 
med mye nedbør og under snøsmelting. 
 

 
Figur 13. Typisk skråning over fylkesveien gjennom området. Massene består av mye stor stein. 

 
Det er generelt lite løsmasser tilgjengelig over berggrunnen, og løsmassene er veldig 
grove og derfor i stor grad drenerte. Større jordskred utløst i øvre del av fjellsiden 
vurderes å ville opptre i forbindelse med store nedbørsmengder. Skredmassene vil 
kanaliseres i en av bekkene hvor skredet vil få så stor vanntilgang at de vil oppføre seg 
som et flomskred som følger bekkeløpet. Mindre jordskred i de bratte nedre jord-
skråningene i planområdet kan ikke utelukkes og faresoner for skred med sjeldne retur-
perioder (faresone 1/1000 og 1/5000) omfatter derfor slike bratte områder.  
 
3.4 Snøskred 
Klimatisk ligger ikke forholdene til rette for hyppig utløsning av snøskred i området. 
Topografisk er det små områder bratte nok for utløsning av snøskred over skoggrensa, 
og skredmassene vil dels gå i svingete renner eller ha slakt fall som gjør at rekkevidden 
bremses sterk. Disse forholdene gjør at vi vurderer snøskred som en lite relevant faretype 
for det kartlagte området i dagens situasjon. Det er i den nedre vegetasjonskledde delen 
av fjellsiden hvor det er store områder bratte nok for utløsning av snøskred. I dag står 



 

p:\2018\01\20180195\leveransedokumenter\rapport\20180195-01-r skredfarevurdering for strendene, lærdal_endelig.docx 

Dokumentnr.: 20180195-01-R 
Dato: 2018-04-10 
Rev.nr.:  0 
Side: 23  

skogen for tett i disse områdene til at snøskred vil utløses. Dersom skogen fjernes vil 
dette påvirke skredfaren. 
 
Fjerning av skogsområder større enn rundt 0,5 mål i bratte fjellsider (brattere enn ca. 
30°) bør unngås. I slike fjellsider bør det være utarbeidet planer for skogskjøtsel slik at 
verneeffekten av skogen blir minst mulig redusert (NGI, 2016). 
 
 
4 Mulige sikringstiltak ved utbygging innenfor fare-

sonene 
Etablering av bebyggelse i tilknytning til bekkeløpene bør unngås, men løpene kan 
forbygges med flomvoller på sidene av løpene som hindrer at flom- og sørpeskred sprer 
seg sideveis. Da planområdet er smalt og i hovedsak bratt i øvre del er steinsprangvoll 
plasskrevende og utfordrende å etablere. Som sikring mot steinsprang er derfor antagelig 
steinspranggjerder bedre egnet. Disse tar liten plass, er enklere å sette opp i skråninger, 
og krever ikke massebalanse eller tilføring av masser. Steinspranggjerder kan derimot 
være mer kostbart og kreve mer vedlikehold enn løsmassevoll. Steinspranggjerder er 
raskt og enkelt å sette opp, og også lettere å prosjektere. Sikringstiltak må dimensjoneres 
og detaljprosjekteres etter forventet skredlast.  
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A1 Forskrift om sikkerhet mot skred i TEK17 
I forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK17) i Plan- og 
bygningsloven er krav til sikkerhet mot skred for nybygg følgende: 
 
§ 7-3. Sikkerhet mot skred  

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av 
skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.  

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. 
Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.  

 
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde  

Sikkerhetsklasse for skred  Konsekvens  Største nominelle årlige 
sannsynlighet  

S1  liten  1/100  
S2  middels  1/1000  
S3  stor  1/5000  
 
Loven gir mulighet for å ta i bruk fysiske sikringstiltak for bygg og uteareal for å øke 
sikkerheten. 
 
 
A1.1 Sikkerhetsklasse S1 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er 
små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på bygg som 
inngår i denne sikkerhetsklassen er garasje, uthus, båtnaust, mindre brygger, 
lagerbygningner med lite personopphold og enkelte mindre tilbygg og påbygg). 
 
A1.2 Sikkerhetsklasse S2 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette 
kan eksempelvis være  

 enebolig, tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig 
med maksimum 10 boenheter,  

 arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt 
oppholder seg maksimum 25 personer  

 driftsbygning i landbruket, parkeringshus og havneanlegg.  
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For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende 
uteareal reduseres til sikkerhetsnivå angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi 
eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være 
vesentlig lavere utenfor bygningene.  
 
A1.3 Sikkerhetsklasse S3 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller 
der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være  

 eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter 
 arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt 

oppholder seg mer enn 25 personer 
 skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 
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B1 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper 

B1.1 Steinskred og steinsprang 

Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 45º. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og 
overheng som har utviklet seg over lang tid grunnet forvitring.  Det vanligste er mindre 
utfall på noen fåtalls kubikkmeter, men større steinskred kan også tidvis forekomme.  
Steinsprang forekommer helst om våren og høsten, ofte som følge av frysing/tining eller 
pga. store nedbørmengder som fører til høyt vanntrykk i sprekkene i fjellet. 
Rotsprengning kan også løse ut steinsprang. Også frittliggende blokker kan bli satt i 
bevegelse av prosessene nevnt over. 
 
B1.2 Flomskred 

Denne skredtypen følger bekker og elver, og kan bli utløst i løp med helning helt ned 
mot 10-15o. Jord- og flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, 
men intense regnskyll.  Sterk snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men 
da oftest i kombinasjon med regn.  
 
B1.3 Snøskred  

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt.  Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred.  Fjellsider som ligger i 
le for de vanligste nedbørførende vindretninger er mest utsatt for snøskred. Likeledes 
går det oftest skred i skar, bekkedaler og andre forsenkninger fordi det samles opp mest 
snø på slike steder. Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. 
Hvis skogen står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred.  Forutsetningen 
er at trærne er så høye at de ikke snør ned. Som regel må det komme fra 0,5-1 m snø i 
løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred skal bli utløst.  
Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred.  
 
B1.4 Jordskred 

Jordskred utløses helst i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og der terrenget er 
brattere enn 25-30º.  Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel leire, kan 
bli utløst i enda slakere terreng. Oftest er nedbør årsaken til at jordskred utløses. 
Steinsprang kan også utløse jordskred dersom steinblokker treffer vannmetta løsmasser 
i bratt terreng, og setter disse i bevegelse.  
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B1.5 Sørpeskred 

Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir 
flytende.  Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake 
forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger 
seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snødemte vann og myrer når vann bryter seg 
gjennom snøen og drar med seg snø videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike 
terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi.  De utløses helst når snøen er løs og lett, i 
nysnø eller grovkornet løs snø som ligger på frossen grunn eller sva (impermeabel 
grunn), som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt 
terreng. Sørpeskred kan forekomme i de samme bekke- og elvedragene som flomskred, 
og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom disse to vannbårne skredtypene.  
 
 
B2 Betydning av skog for faresoner 
Faresoner for snøskred påvirkes i stor grad av utbredelsen av skog, også fordi skogen 
har en bremsende effekt på eventuelle skred som er utløst. Dersom kildeområdene ligger 
høyt ovenfor skogen, vil bremse-effekten av skogen være mindre, fordi skredhastigheten 
vil være så stor at skogen ikke tåler belastningen fra skred.  
 
Også faresonene for andre skredtyper påvirkes av skogen. Tett skog har en forankrende 
effekt på løsmassedekket og dermed reduseres faren for utløsning av jordskred. 
Erfaringsmessig vil også skogen ha en verneeffekt mot utløp av steinsprang, og jo tettere 
skogen står jo større er sannsynligheten for at steinsprang stoppes i skogen. 
 
Fjerning av skogsområder større enn rundt 0,5 mål i bratte fjellsider (brattere enn ca. 
30°) bør unngås. I slike fjellsider bør det være utarbeidet planer for skogskjøtsel slik at 
verne-effekten av skogen blir minst mulig påvirket (NGI, 2015). 
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C1 Innledning 
For å vurdere utbredelsen av skred for ulike returperioder har vi benyttet flere datakilder 
og metoder beskrevet i det følgende.  
 
 
C2 Terrengmodell 
Helningskartene benyttes til å identifisere mulige kildeområder for ulike skredtype, 
ettersom snøskred gjerne løsner fra terrenghelninger fra 27 til 55º, steinskred fra 
helninger >45º og jordskred/flomskred fra terrenghelning mellom 27 og 45º. 
 
Terrengmodell er også benyttet som grunnlag for kjøring av beregningsmodellene. 
 
 
C3 Terreng-, vegetasjons- og klimaforhold 
Terrengformene, som for eksempel ruhetsforholdene langs terrenget, er essensielle for å 
identifisere kildeområder og hvilken vei skred vil følge nedover fjellsidene. 
Terrengformene vil også påvirke skredets rekkevidde. 
 
Vegetasjonsforholdene har stor innvirkning på kildeområdene. For eksempel vil tett 
skog hindre utløsning av snøskred. Skog i skredbanen kan også påvirke rekkevidden av 
skred ved at den kan ha en bremsende effekt på skredbevegelsen og at den kan redusere 
medrivning av skredmasser nedover i skredbanen. 
 
Klimaforholdene vil i stor grad bestemme hvor ofte skred blir utløst. For snøskred vil 
for eksempel dominerende vindretninger være viktig for hvor det legger seg opp snø. 
 
 
C4 Tidligere skredhendelser 
En viktig basis for faresonekartlegging er å skaffe seg oversikt over tidligere 
skredhendelser. Dette er nyttig informasjon i forhold til å bestemme frekvens og hvor 
lang rekkevidde skred kan oppnå. NVEs nasjonale skreddatabase og gamle NGI-
rapporter fra området er benyttet for å finne frem til tidligere skredhendelser.  
 
 
C5 Spor i terrenget 
Tidligere skredhendelser vil i noen grad kunne observeres ute i terrenget. For eksempel 
vil spor etter snøskred kunne vises i form av skader på vegetasjonen. Skredblokker vil i 
de fleste tilfeller bli liggende som vitnesbyrd på tidligere steinspranghendelser, men 
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dersom det er innmark eller bebygde områder kan steinblokker ha blitt fjernet. Ofte vil 
det være et problem å skille skredblokker fra moreneblokker som har blitt transportert 
med isen.  
 
Jord- og flomskred vil som oftest gi varige spor i terrenget. Det kan enten være 
erosjonsformer slik som nedskjæringer (raviner) eller avsetningsformer (som regel 
vifteformet). Utfordringen er å vite hvor gamle disse skredene er, og i hvilken grad de 
er representative for dagens forhold. I tida like etter siste istid gikk det et stort antall 
skred under helt andre vegetasjonsforhold med stor vanntilgang grunnet issmelting.  
 
Ut fra observasjoner gjort under befaringen og bruk av flyfoto og fjellskygge har vi vist 
slike spor på kartene i Vedlegg C. 
 
 
C6 Terrengforhold som påvirker størrelsen og 

utbredelsen av skred 
Rygger og forsenkninger vil ha en tendens til å lede skredmassene. Utflatinger og slake 
partier vil også kunne påvirke rekkevidden ved at skredet tappes for energi. Også 
underlaget vil ha stor betydning, og steinsprang vil nå lenger når underlaget er hardt 
(berg i dagen) enn når det er mykt (for eksempel myr).  
 
Eksisterende store steinblokker i terrenget vil ha en bremsende effekt på skredene. Det 
samme gjelder for tett skog. Skog i kildeområdet vil også kunne påvirke størrelsen av 
snøskred. 
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D1 Modeller for beregning av skredutbredelse og 
rekkevidde av steinsprang 

Beregningsmodeller er et viktig supplement ved plassering av faregrenser. Den viktigste 
kilde til fastsettelse av faregrenser er faglig skjønn basert på erfaring og observasjoner 
gjort under befaring og opplysninger om tidligere skredhendelser.  
 
D1.1 RockyFor3D 

På NGI har vi mange års erfaring med bruk av steinsprangmodellen Rockyfor3D i 
prosjekter hvor vi utfører faresonekartlegging. Rockyfor3D av ecorisQ simulerer 
enkeltblokkers bevegelse i tre dimensjoner ved å kombinere fysiske, deterministiske 
algoritmer med stokastiske tilnærminger1 (Dorren L.K.A., 2012). Modellen gir 3D-
utbredelse av blokker, og er nyttig for å studere skredbaner med ulike sannsynligheter. 
Resultatene brukes gjerne som en støtte for våre vurderinger av utløp, rekkevidde og 
relativ sannsynlighet for skred på de ulike stedene i kartleggingsområdet. 
 
Modellen inkluderer blokkform og –volum, og utløpsberegningene kan ta høyde for 
interaksjon med sikringstiltak og vegetasjon. Modellen er utviklet av Luuk Dorren og 
Frédéric Berger, men den er stadig i utvikling og algoritmene oppdateres regelmessig. 
Modellen og informasjon om modellutvikling er tilgjengelig for medlemmer av 
organisasjonen ecorisQ (se www.ecorisq.org for oversikt over publiserte artikler og 
presentasjoner på internasjonale konferanser). 
 
Parametere som må inkluderes i modellen er kort beskrevet under: 

 Terrengmodell 
o Terrengmodellen (raster) som ønskes brukt. 

 Beregningsområde 
o Et polygon som definerer hvilket område beregningene skal kjøres for.  

 Bakketype 
o Det er åtte forskjellige forhåndsdefinerte bakketyper som kan velges, for 

å beskrive de ulike underlag i skredbanen. Bakketypen gir elastisiteten til 
underlaget og er direkte knyttet til verdier for normalrestitusjon av 
modellen. 

 Kildeområde 
o Ett eller flere polygon som angir potensielle kildeområder for 

steinsprang. Form og mål (lengde x bredde x høyde) på blokker må 
defineres for hvert kildeområde. 

 Overflateruhet 

                                                 
1 Dorren L.K.A., 2012. Rockyfor3D (v5.1) revealed – Transparent description of the complete 3D rockfall model. ecorisQ paper. URL 
[www.ecorisq.org] : 31p. 

 

http://www.ecorisq.org/
http://www.ecorisq.org/
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o Terrengets overflateruhet. Denne "ruheten" skal representere høyden på 
skredblokker som ligger i terrenget og utgjør hindringer i skredbanen. 
Ruheten angis som høyden (i meter) på hindringene over 
terrengoverflaten, representativ for 70 %, 20 % og 10 % av det definerte 
bakketype-polygonet, sett i blokkas fallretning. Dette måles objektivt, da 
programmet tar hensyn til blokkas størrelse i forhold til hindringene i 
terrenget. Overflateruheten brukes i modellen til å beregne tangentiell 
restitusjonskoeffisient, og denne parameteren bestemmer derfor 
energitap under støt med overflaten. Modellen er sensitiv til denne 
parameteren, og den må derfor undersøkes og bestemmes i felt. 

 Antall simuleringer per celle 
o Antall blokker som simuleres fra hver celle i kildeområdet. 

 Variasjon av blokkvolum (%) 
o Gir mulighet til å legge inn variasjon av forhåndsdefinert blokkvolum 

 Ekstra startfallhøyde (m) 
o Blokker kan gis ekstra oppstartsenergi ved å gi dem ekstra fallhøyde i 

starten 
 
D1.2 RocFall 

RocFall av RocScience er et statistisk analyseprogram av steinsprang i to dimensjoner, 
som brukes for å studere skredbaner mer i detalj langs et bestemt profil. RocFall er 
særlig nyttig som støtte til dimensjonering av steinsprangbarrierer, ved å studere 
fordelinger av blokkhastigheter, kinetisk energi og spranghøyder.  

I RocFall legges det inn et terrengprofil og det defineres ulike underlag/materialtyper i 
skredbanen, som «fast fjell», «ur» og «jord». Hver materialtype gis verdier for normal- 
og tangentiell restitusjonskoeffisient (Rn og Rt). Rn og Rt er viktige parametere å ta 
stilling til, da de påvirker hastigheter og spranghøyder i stor grad. Det tas utgangspunkt 
i standardverdier fra programmet, og disse kan så eventuelt justeres etter registrerte 
utløpsrekkevidder for området. 

I RocFall beregninger sendes typisk ut 1000 blokker fra fjellsiden og enkeltsprangene 
kan så studeres og statistiske parametere for steinsprangene kan hentes ut. Programmet 
gir distribusjoner for blant annet hastighet, energi og spranghøyde for hvert punkt i 
profilet. Programmet har tradisjonelt vært basert på "lumped mass"-modellen, hvilket 
betyr at all masse er samlet i ett punkt og at steinsprangblokkene dermed verken har 
form eller størrelse, kun masse. Oppnådd rekkevidde og hastighet er derfor i denne 
modellen uavhengig av blokkform og blokkvolum. Det ble sluppet en ny versjon av 
programmet i 2014, RocFall 5.0, som inkluderer "rigid body"-analysemodell. Denne 
modellen skiller seg fra "lumped mass" ved at modellen tar hensyn til blokkform og 
blokkvolum, og tillater brukeren å velge mellom en rekke forskjellige blokkformer.  
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Inngangsparametere til en RocFall beregning bør kalibreres etter observasjoner av 
tidligere steinsprang. Derfor er det viktig å registrere uras beliggenhet og registrere 
utløp til skredblokker som har passert urfoten.  

 
D2 Modeller for beregning av skredutbredelse og 

rekkevidde av snøskred 
Modellene som oftest blir brukt for utløpsberegninger av snøskred i Norge er den 
topografisk-statistiske α/β-modellen2 (Lied og Bakkehøi, 1980), blokkmodellen PCM3 
og strømningsmodellen RAMMS4 som beskriver utbredelsen av skredet i to horisontale 
dimensjoner.  
 
D2.1 Statistisk-empirisk modell (α/β-modellen) 

Den statistiske/topografiske α/β-modellen er utviklet ved NGI og gir maksimal 
utløpsdistanse utelukkende som en funksjon av topografi. Likningene for utløpsdistanse 
er funnet ved regresjonsanalyse, og korrelerer den lengste registrerte utløpsdistansen i 
mer enn 200 skredbaner med et utvalg av topografiske parametere. Parameterne som har 
vist seg å være mest betydningsfulle er gitt Figur F1. 
 
Tabell F1. Topografiske parametre for beregning av maksimal utløpsdistanse 

Symbol: Parameterbeskrivelse: 
β (grader) Gjennomsnittlig helning av skredbanen mellom øvre del av utløsningsområdet 

og “fjellfoten” (punktet med 10° helning i skredbanen). 
θ (grader) Helning av de øvre 100 høydemeterne av utløsningsområdet. 
H (m) Total høydeforskjell mellom øvre del av utløsningsområdet og det laveste 

punktet langs best tilpassede parabel y=c2x2+c1x+c0, der c0, c1 og c2 er 
konstanter. 

y″ (m-1) y″ =2c2, beskriver krumningen av skredbanen. 
 
 
β-vinkelen har vist seg å gi den beste beskrivelsen av helningen i skredbanen, og 
regresjonsanalyse har vist at β-vinkelen også er den eneste statistisk viktige 
terrengparameteren. β-vinkelen kan anses av gjennomsnittlig helning av skredbanen 

                                                 
2 Lied, K. og Bakkehøi, S. (1980). Empirical Calculations of Snow-Avalanche Run-Out Distance Based on Topographic Parametres. 

Journal of Glaciology, 26 (94), 165-177. 
3 Perla, R.I., Cheng, T.T. og McClung, D.M. 1980. A Two-Parameter Model of Snow-Avalanche Motion. Journal of Glaciology Vol. 26, 

No. 94, 197-207. 
4 Christen, M.; Kowalski, J. og Bartelt, P. (2010). RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches in three-dimensional 

terrain. Cold Regions Science and Technology 63(1–2), 1–14.  
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mellom øvre del av kildeområdet og “fjellfoten” (punktet med 10° helning i skredbanen). 
Modellen aksepterer kun β-punkt som er innenfor den delen av skredbanen der tangenten 
til den best tilpassede parabelen har en helning mellom 5o og 15o.  
 
NGIs skreddatabase inneholder i dag ca. 230 tilfeller. Den mest brukte formen av α/β-
modellen er i dag α=0.96β-1.4°. Standardavviket er 2.3o og korrelasjonskoeffisienten er 
0.92. 
 

Figur F1 Topografiske parametere som beskriver terrengprofilet. 

For store skredbaner finner vi erfaringsmessig at rekkevidden for de fleste skredbanene 
med årlig sannsynlighet 1/1000 samsvarer godt med middelverdien av α der skredbanen 
er jevn parabel, mens de største skredene kan gå lengre. 
 
 
D2.2 Blokkmodellen PCM 
Perla-Cheng-McClung-modellen (PCM5) er en enkel dynamisk modell som behandler 
skredet enten som et massepunkt (i den originale versjonen fra 1980) eller som et fleksibelt 
flak med fast lengde (i NGIs nye implementering av modellen). Rekkevidden av skredet 
beregnes langs et lengdeprofil nedover skredbanen hvor det inngår to 
friksjonsparametere (Coulomb friksjon og hastighetsavhengig friksjon). 
Friksjonsparameterne blir bestemt ut i fra lokale terreng- og klimaforhold. NGI har 
gjennomført en grundig kalibrering av modellen mot de samme skredene som ble brukt til å 
kalibrere α/β-modellen. 
 
Skredets lengdeprofil karakteriseres som høyde over havet, z, i forhold til den 
horisontale distansen, x. θ(x) = −dz/dx er helningsvinkelen som forandrer seg langs 

                                                 
5 Perla, R.I., Cheng, T.T. og McClung, D.M. 1980. A Two-Parameter Model of Snow-Avalanche Motion. Journal of Glaciology Vol. 
26, No. 94, 197-207. 
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banen, og s med ds = (dx2+dz2)½ er distansen langs banen. Bevegelsen beregnes ved å løse 
den differensielle ligningen 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑔𝑔 �𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑑𝑑) −  𝜇𝜇 cos𝑠𝑠(𝑑𝑑)� − 2
𝐷𝐷
𝑀𝑀
𝑑𝑑(𝑑𝑑) 

 
der K = ½ v2 er den kinetiske energien per masseenhet. g = 9,81 m/s2 er akselerasjonen 
pga. tyngdekraften, μ og D/M er to friksjonsparametere som må velges i forhold til 
situasjonen. Den ligningen kan løses ved å dele skredbanen opp i mange små segmenter 
(for eksempel 5 m) med konstant helning, slik at endringen av K over hvert segment lett 
kan beregnes.  
 
En stor fordel av PCM-modellen i sammenheng med planlegging av sikringstiltak er at 
den beregner skredhastigheten (og derved skredtrykket) i hvert banepunkt. Det er 
imidlertid kjent fra målinger av mange skred at modellen gir generelt for lave 
hastigheter. Modellen tar ikke direkte hensyn til skredstørrelsen, kanalisering av 
skredbanen og ujevnheter i skredbanen. Disse parameterne må derfor tilpasse etter faglig 
skjønn. 
 
 
D2.3 RAMMS 

Utløpslengden av skred er vurdert med den dynamiske modellen RAMMS6 (RAMMS 
Manual Versjon 1.4.1). RAMMS-modellen for simulering av utbredelse av skredets tette 
del har gått gjennom en lang prosess med uttesting og kalibrering mot målinger og 
observasjoner av snøskred i Alpene. I tillegg har NGI utført en del kalibreringer mot 
målinger fra NGIs forsøksfelt Ryggfonn på Strynefjellet. 
 
Som friksjonsparametre på nye steder er standardverdiene for sjeldne og store skred i 
Sveits benyttet, korrigert for høyde over havet. Parameterne er avhengig av 
skredstørrelse, antatt returperiode og terrengforhold som helning og kanalisering av 
skredbanene (RAMMS Manual Ver. 1.4.17). Friksjonsparameterne ξ og µ svarer til store 
skred (Large) med 300 års gjentaksintervall. Tabell 1 gjengir verdier for Store og 
Middels skred. Skredbaner er i modellene beregnet med hensyn til skog basert av 
dataene fra SAT-SKOG og friksjon parameter er tilpasset til skogstetthet og 
stammediameter. Disse friksjon parameter fraviker fra den som er gitt i Tabell 1. I 
anvendt modell er erosjon og medriving av snø i skredbanen ikke inkludert 
(entrainment). Beregningene tar generelt ikke hensyn til bebyggelse. Skredvolumet i 
simuleringsmodellen er en direkte funksjon av løsnearealet. I botner kan dette gi svært 
store teoretiske løsneområder. Generelt sett gjengir modellen skredenes utløpsdistanse 

                                                 
6 Christen, M.; Kowalski, J. og Bartelt, P. (2010). RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches in three-dimensional 
terrain. Cold Regions Science and Technology 63(1–2), 1–14. 
7 RAMMS Manual Ver 1.4.1. Det sveitsiske institutt for snø- og snøskredforskning (WSL-SLF), Davos Dorf, Sveits. 
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godt, men studier viser at RAMMS har en tendens til å undervurdere hastigheten av 
skredets front, som består av et fluidisert lag med betydelig redusert tetthet (Schaerer og 
Salway, 1980; Bozhinskiy og Losev, 1998; Issler m.fl., 1996; Issler, 2003; Gauer m.fl., 
2008; Issler og Gauer, 2008). 
 
Tabell 1. Friksjonsparametere for RAMMS snø avhengig av returperiode, skredvolum og 
kanaliseringsgrad. 

 
D2.4 MoT Voellmy 

MoT-Voellmy er en fluidmekanisk modell utviklet ved NGI i 2011/2012, som beskriver 
skredet som en spesiell væske som har både friksjon som et fast materiale og viskositet 
som en væske. Denne friksjonsloven går tilbake til en modell fra 1950-tallet8 som i stor 
grad er basert på klassisk hydraulikk. Den samme friksjonsloven ble senere brukt i 

                                                 
8 Voellmy, A. (1955). Über die Zerstörungskraft von Lawinen. Schweizerische Bauzeitung 73, 159–165, 212–217, 246–249, 280–
285. 
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kontinuumsmekaniske modeller i en dimensjon9,10 og to dimensjoner11. Alle disse 
modellene forutsetter konstant skredtetthet ρ og beskriver bevegelsen av ”skredvæsken” 
gjennom balanseligninger for masse (eller flytehøyde h) og impuls (hu, hv) i retningene 
x, y parallell med bakken: 
 

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑢𝑢)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑣𝑣)
𝜕𝜕𝑣𝑣

= 0, 
𝜕𝜕(ℎ𝑢𝑢)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑢𝑢2)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑢𝑢𝑣𝑣)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ℎ𝑔𝑔𝑥𝑥 +
𝜕𝜕(ℎ𝜎𝜎�𝑥𝑥𝑥𝑥)
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏

𝜌𝜌
, 

𝜕𝜕(ℎ𝑣𝑣)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑢𝑢𝑣𝑣)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑣𝑣2)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= ℎ𝑔𝑔𝑦𝑦 +
𝜕𝜕(ℎ𝜎𝜎�𝑦𝑦𝑦𝑦)
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑥𝑥𝑏𝑏

𝜌𝜌
. 

 
g = (gx, gy, gz) er tyngdeakselerasjonen i et lokalt koordinatsystem der x og y er parallell 
med bakken og z er i rett vinkel med bakken. σxx og σyy er normalspenningene i retning 
x og y.og det antas at de der motsatt til det hydrostatiske trykket: 
 

𝜎𝜎�𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜎𝜎�𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝜎𝜎�𝑥𝑥𝑥𝑥 =
1
2
𝜌𝜌ℎ 𝑔𝑔𝑥𝑥 . 

 
σb

xz og σb
yz beskriver friksjonen av skredet på snødekket: 

 
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏 = sgn(𝑢𝑢)𝜌𝜌 �−𝜇𝜇𝑔𝑔𝑥𝑥ℎ + 𝑘𝑘𝑢𝑢�𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2� 

 
og tilsvarende for σb

yz. Friksjonsparameterne μ og k må velges av brukeren i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
En stor forskjell i forhold til enklere modeller er at både skredets lengde, bredde og 
høyde forandrer seg langs banen. Denne forandringen beregnes ved å dele opp skred-
banen i små celler (typisk 5×5 m) samtidig som man beregner hvordan massen (og derfor 
flytehøyden) i en celle endrer seg pga. ulikhet mellom innstrømning og utstrømning, og 
hvordan hastigheten endrer seg pga. gravitasjon, friksjon og trykk fra massene i 
nabocellene. Dette fører bl.a. til at hastigheten ved "halen" til skredet er lavere enn ved 
fronten, noe som er i overensstemmelse med observasjoner. 
 
Modellen tar hensyn både til startmassen gjennom startlengde, -bredde og -høyde, og til 
variasjoner i terrenget. Videre kan brukeren fastsette friksjonsparametere som varierer i 
                                                 
9 Briukhanov, A. V., Grigorian, S. S., Miagkov, S. M., Plam, M. Ya., Shurova, I. Ya., Eglit, M. E. og Yakimov, Yu. L. (1967). On some 
new approaches to the dynamics of snow avalanches. I Ôura, H. (ed.), Physics of Snow and Ice, Proceedings of the Intl. 
Conference on Low Temperature Science, Sapporo, Japan, 1966. Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 
Sapporo, Japan. Bind. I, del 2, sider 1223–1241. 
10 Christen, M., Bartelt, P., og Gruber, U. (2002). AVAL-1D: An avalanche dynamics program for the practice. International 
Congress INTERPRAEVENT 2002 in the Pacific Rim – Matsumoto / Japan. Internationale Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT. 
Bind 2, sider 715–725. 
11 Christen, M., Kowalski, J. og Bartelt, P. (2010). RAMMS: Numerical simulation of dense snow avalanches in three-dimensional 
terrain. Cold Regions Science and Technology 63, 1–14. 



 

p:\2018\01\20180195\leveransedokumenter\rapport\vedlegg d_modellbeskrivelse.docx 

Dokumentnr.: 20180195-01-R 
Dato: 2018-04-10 
Rev.nr.:  0 
Vedlegg D, side: 9  

ulike deler av skredbanen. Dette gjør det mulig å ta hensyn til ujevnhet av terreng eller 
skog. Modellen RAMMS ble testet og kalibrert i Sveits mot skredhendelser i Alpene på 
lignende måte som α/β-modellen i Norge. Det finnes en tabell med anbefalte verdier til 
friksjonsparameterne i forhold til skredstørrelse, høyde over havet, kanaliseringsgrad og 
frekvensen av skredet. Denne tabellen ble tilpasset norske forhold gjennom 
tilbakeberegning av mange kjente skredhendelser fra NGIs skreddatabase. NGIs modell 
MoT-Voellmy implementerer de samme ligningene som RAMMS, men med andre 
numeriske teknikker. Direkte sammenligning av de to modellene viser at de gir 
tilnærmet de samme resultatene dersom identiske inngangsdata og parameterverdier 
brukes. 
 
Det har imidlertid vært kjent i lang tid at Voellmys friksjonslov med de anbefalte 
parameterverdiene gir for lave hastigheter i store deler av skredbanen. En analyse av 
hastighetsmålinger av snøskred fra mange land12 viste at betydelig bedre overens-
stemmelse mellom målte og simulerte hastigheter ved riktig utløpsdistanse oppnås ved 
å velge den hastighetsuavhengige delen av friksjonen (parameter μ) større og den 
hastighetsavhengige delen (parameter k) langt mindre enn anbefalt. For å oppnå de 
samme utløpsdistansene som med α/β-modellen, velges μ ≈ tan(α(β)) og k ≪ 10−3. Disse 
verdiene kan imidlertid justeres for klimaforholdene, terrengkarakteristikk, 
skogsvirkning og lignende faktorer. 
 
Inngangsverdier: For modeller av Voellmy-typen øker terminalhastigheten i banen 
tilnærmet med kvadratroten av flytehøyden og utløpsdistansen fra foten av skråningen 
omtrent lineært med flytehøyden. Flytehøyden for sin del er omtrent proporsjonal med 
bruddkanthøyden. Derfor er det viktig å anslå realistiske bruddkanthøyder og utløsnings-
områder som inngangsdata. En metodikk for dette ble utarbeidet av det Sveitsiske snø- 
og skredforskningsinstitutt13: 

 Som utgangspunkt tar man den forventede maksimale snøhøydetilveksten 
innen tre døgn med en gitt returperiode T (eller årlig sannsynlighet), Δh0

*(T). 
Denne verdien gjelder målinger på flatmark, avhenger av klimaforholdene og 
varierer sterkt mellom regionene. 

 Det tas hensyn til de lokale forholdene ved å korrigere Δh0
*(T) med 5 cm per 

100 m høydedifferanse mellom målestasjonen og utløsningsområdet, og med 
opptil ±50 cm for vindeffekten. 

 En sentral antagelse i den sveitsiske metodikken er at et skred utløses innenfor 
nysnølaget i løpet av enhver tre døgns nedbørperiode med årlig sannsynlighet 
på 1/30 eller mindre. Dette kan være meget pessimistisk fordi utløsningssann-
synligheten kan være langt mindre enn 1 i relativt slake skråninger (dvs. med 
helningsvinkel nær 30°), ved relativt lave nedbørmengder eller i ujevnt terreng. 

                                                 
12 Gauer, P., Kronholm, K., Lied, K., Kristensen, K., og Bakkehøi, S. (2010). Can we learn more from the data underlying the 
statistical alpha -beta model with respect to the dynamical behavior of avalanches? Cold Regions Science and Technology 62(1), 
42–54. 
13 Salm, B., Burkard, A., og Gubler, H.-U. (1990). Berechnung von Fliesslawinen. Eine Anleitung für Praktiker mit Beispielen. 
Mitteilung des Eidgenössischen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung Nr. 47. Davos, Sveits. 
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Omvendt kan bruddet også skje i eller mellom gamle lag, noe som fører til 
større bruddkanthøyder. 

 
Denne metoden blir mer realistisk hvis man tar hensyn til utløsningssannsynligheten. 
Sannsynligheten for et skred med gitt bruddhøyde d0 er produktet av sannsynligheten 
Ps(d0) for snøhøydetilvekst tilsvarende bruddhøyden d0 og utløsningssannsynligheten 
Pb(d | d = d0) ved gitt snøhøydetilvekst. I samsvar med intuisjonen viser NGIs mange-
årige observasjoner fra Strynefjellet at det er store forskjeller mellom ulike skredbaner 
og at Pb øker kraftig med Δh fra nesten 0 ved Δh < 0,3 m til nærmere 1 ved Δh > 1,5 m. 
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