Plan for skredfarekartlegging

Delrapport snøskred
og sørpeskred
18
2011

R
A
P
P
O
R T

Plan for skredfarekartlegging

Delrapport snøskred og sørpeskred

Norges vassdrags- og energidirektorat
2011

Rapport nr 18/2011
Plan for skredfarekartlegging - Delrapport snøskred og
sørpeskred

Utgitt av:

Norges vassdrags- og energidirektorat

Redaktør:

Andrea Taurisano

Forfattere:

Andrea Taurisano, Eli K. Øydvin

Trykk:
Forsidefoto:

Elektronisk utgave
Snøskred ved Oppdølstranda i Sunndal kommune, 16.3.2010.
Foto: Andrea Taurisano
1501-2832
978-82-410-0759-0

ISSN:
ISBN:

Sammendrag: Denne rapporten sammenfatter arbeidet til snøskredgruppen

Emneord:

under prosjektet ”Plan for statlig skredfarekartlegging”.
Rapporten inneholder en kort status over hva som er utført av
kartlegging av fare for snøskred og sørpeskred, vurdering av
behov for videre kartlegging framover samt en risikoanalyse med
tilhørende forslag til prioritering av områder hvor det er behov
for detaljert kartlegging med hensyn til fare for snøskred i Norge.
Aktsomhetskart, faresonekart, kartleggingsplan,
skredfarekartlegging, snøskred, sørpeskred

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no
August 2011

Innhold
Forord .................................................................................................. 5
Innledning ............................................................................................ 6
1

Beskrivelse av snøskred og sørpeskred .................................... 7
1.1
1.2
1.3

2

Farekartlegging snøskred .......................................................... 10
2.1
2.2

3

Definisjoner ......................................................................................7
Forekomst ........................................................................................8
Utløsningsprosesser ........................................................................9
Status pr i dag – hva har vært gjort i Norge til nå ...........................10
Kriterier for kartlegging av faresoner ..............................................10

Alternativer framover ................................................................. 12
3.1
3.2
3.3
3.4

Aktsomhetskart ..............................................................................12
Fare og risikokart: status og behov ................................................12
Sørpeskred .....................................................................................13
Klimatilpasning ...............................................................................13

4 Identifisering og prioritering av områder med behov for
kartlegging av snøskredfare ............................................................ 14
4.1 GIS- analyse av den potensielle risiko ...........................................14
4.2 Snøskredhendelser fra skredhendelsesdatabasen ........................15
4.3 Resultater av spørreundersøkelsen til kommunene .......................16
4.4 Kontroll av foreløpig rangering mot lokalkunnskap på NVE’s
regionkontor.............................................................................................17
4.5 Bilde- og flybildestudie, med helhetlig faglig vurdering ..................17
4.6 Innspill fra fylkeskommuner og fylkesmenn på kommunenes
tilbakemeldinger ......................................................................................19

5

Prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare........ 21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Finnmark ........................................................................................21
Troms .............................................................................................21
Nordland .........................................................................................22
Sør-Trøndelag ................................................................................22
Møre og Romsdal ...........................................................................22
Sogn og Fjordane ...........................................................................23
Hordaland .......................................................................................24
Vest-Agder .....................................................................................24
Telemark ........................................................................................24
Buskerud ......................................................................................25
Oppland ........................................................................................25

6

Anbefalinger ................................................................................ 26

7

Referanser ................................................................................... 27

Innledning
Denne rapporten sammenfatter arbeidet til snøskredgruppen under prosjektet ”Plan for
statlig skredfarekartlegging”. Rapporten inneholder en kort status over hva som allerede
er utført av kartlegging av fare for snøskred og sørpeskred, vurdering av behov for videre
kartlegging framover samt en risikoanalyse med tilhørende forslag til prioritering av
områder hvor det er behov for detaljert kartlegging med hensyn til fare for snøskred i
Norge.
Å plukke ut områder med potensiell risiko og samtidig søke å begrense antall områder på
en mest mulig objektiv måte er svært utfordrende. Ved en slik seleksjon vil man alltid stå
i fare for å utelate områder som ikke tilfredsstiller de gitte kriterier, men som likevel vil
kunne være utsatt for fare.
Rapporten omhandler primært snøskred. Utfordringer med detaljert farekartlegging av
sørpeskred inngår ikke, fordi det per i dag verken foreligger aktsomhetskart for denne
typen skred eller generelle prinsipper for en automatisert bestemmelse av hvor det kan
være fare. Sørpeskred kan per i dag ikke fanges opp av landsdekkende analyser for
identifisering av skredutsatte områder for faresonekartlegging, og det er ikke utført
risikoanalyser for sørpeskred ved vurdering av spesielle lokale forhold for hele landet.
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1 Beskrivelse av snøskred og
sørpeskred
1.1 Definisjoner
Snøskred er utglidning av snø mot en glideflate som enten kan være bakken eller et lag
inne i snødekket. Snøskred er den skredtypen som tar flest menneskeliv og som fører til
flest skader på bygninger i Norge. Over en tredje del av de ca. 30 000 skredhendelser
registrert i skredhendelsesdatabasen, er snøskred. Snøskred vil i mange tilfeller være
dimensjonerende i forhold til utbredelsen av faresoner for skred.
Snøskred deles gjerne i følgende to hovedtyper:
-

Løssnøskred
Flakskred

Løssnøskred er utløsning av skred i løs snø, dvs. i snø med liten sammenheng mellom
snøkrystallene og med liten fasthet. Materialet kan enten være nyfallen snø som glir ut før
snoen får satt seg, eller våt snø som har fått redusert kohesjonen på grunn av oppvarming
eller regnvær.
Løssnøskred starter ofte fra et punkt hvor en får en lokal utgliding. Etter hvert som
skredet utvikler seg, blir nye snøkorn revet med, og skredet får derved en pæreform.
Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider. Hvert enkelt skred er generelt lite og det
kan noen ganger synes harmløst. Løssnøskred som starter høyt oppe i større, bratte
fjellsider, kan imidlertid få veldig store dimensjoner da mer og mer snø som ligger i
utløpsområdet, blir mobilisert. Slike skred får da også stor hastighet, i ekstreme tilfeller
over 60 m/sek.
Løssnøskred som består av tørr snø, kan om hastigheten blir stor nok danne en markert
skredsky som beveger seg raskere og lengre enn den faste delen av skredet, og resulterer i
større skredgufs. Disse kan knekke trær, lysstolper og knuse vinduer og lettere bygg.
Effekten av skredgufs på mennesker som befinner seg ute, er som regel pustevansker.
Konsekvensene av denne skredtypen er størst for driften av veger, mens de vanligste
effektene på bebyggelser er gufs.
Flakskred er utløsning av en større del av snødekket, et flak, langs et glideplan.
Glideplanen er normalt et svakt sjikt i snødekket eller overgangen mellom to lag med
vesentlig forskjellig fasthet. Flakskred er karakterisert ved en markert bruddkant med
høyde mellom 0.2 og 5 m. Kort tid etter at flakskredet er satt i bevegelse, brytes
strukturen i snødekket ned, og skredet beveger seg som et granulært materiale.
Flakskred kan bli flere km brede, i enkelte tilfeller dekke hele fjellsiden og kan få stor
utbredelse, ofte til dalbunnen. Snømengdene i et flakskred kan bli betydelige. De største
skredene som er målt i Norge er ca. 1 mill. m3, og de største skredavsetningene er 15-20
høye. Som regel er det flakskred som fører til dødsulykker og skader på bygninger.
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I større flakskred vil skredmassene bestå av tre lag: Et flytelag bestående av faste
snømasser med tykkelse normalt rundt 1-2 m og tetthet 150-300 kg/m3. Et saltasjonslag
bestående av snøklumper som hopper og spretter oppå flytelaget. I tørre snøskred, en
snøsky øverst som kan bli flere titalls meter høy med tetthet 10-50 kg/m3. Snøskya kan i
noen tilfeller fortsette tvers over dalbunnen.
Med en hastighet på inntil 60-70 m/s (210-250 km/t) og et trykk på inntil 600 kpa (60
t/m2) mot konstruksjoner, er det normalt de faste skredmassene som vil påføre et objekt
de største kreftene, men i flere tilfeller er det kjent at snøskya har slått inn vinduer og
ødelagt skog.
Både løssnøskred og flakskred kan deles basert på vanninnholdet i tørrsnøskred og
våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det sørpeskred.
Tørrsnøskred forekommer med temperaturer under null grader over lange perioder. De
kan forekomme meget ofte hele vinteren. Utløsningsfaktorer av tørrsnøskred er store
nedbørsmengder eller nedbør kombinert med sterk vind.
Våtsnøskred forekommer ofte ved mildt væromslag, eks. raske temperaturstigninger og
regn på snø. Våtsnøskred er vanlige om våren og kan enkelte ganger starte som
tørrsnøskred høyere oppe i fjellsiden. I forhold til tørrsnøskred har våtsnøskred mer
tendens til å kanalisere i raviner, kløfter og lignende, samt at de generelt har noe lavere
hastighet og kortere rekkevidde, uten å medføre skredgufs av betydning.
Sørpeskred oppstår ved vannmettet snø, dvs. når massene nærmest blir flytende. Disse
beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget, og de oppstår når det er dårlig
drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Skredmassene i et sørpeskred har
høy tetthet.
Overgangen mellom våte snøskred og sørpeskred er varierende. Noen ganger kan
snøskred som går ned i en bekkeforsenkning eller i et vatn, føre til utløsning av eller gå
over til å bli et sørpeskred når skredmassene blir tilført tilstrekkelige vannmengder.

1.2 Forekomst
Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 60º bratt. Der det er brattere,
glir snøen stadig ut slik at det ikke 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.
Sørpeskred er vanligst i bekke- og elveløp eller annet forsenket terreng med oppsamling
av vann, eks. myrer. Svaberg, bare fjelloverflater, frosset grunn eller islagte bekkeløp er
alle forhold som kan øke faren for sørpeskred, da vannet ikke kan dreneres i
undergrunnen.
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Utløsning av sørpeskred krever normalt ikke bratt terreng men er vanlig med helninger
godt under 30° og i enkelte tilfeller ned til bare 5°. Sørpeskred kan variere i størrelse fra
mindre utglidninger til skred med lengder over 1 km.

1.3 Utløsningsprosesser
Utløsning av større snøskred er sannsynlig ved 0,5-1 m snønedbør i løpet av to til tre
døgn evt. sammen med sterk vind. Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det
går snøskred. Også stabiliteten i snødekket har stor betydning for når skred blir utløst.
Størrelsen på skredet er avhengig av terrenghelning og klimatiske forhold og tilfangsareal
for snødrift som bestemmer hvor stor snøtilveksten kan bli i utløsningsområdet. Videre
hengretningen, eller eksposisjon på fjellsiden, som har stor betydning for hvor fort det
legger seg snø. Normalt har fjellsider som ligger i le for fremherskende nedbørførende
vindretning 3-4 ganger mer snø enn fjellsider som vender mot vinden. Rekkevidden av
skredet avhenger hovedsakelig av utløsningsvolum, ruhet og vegetasjonsforhold i
skredbanen, lengdeprofilets utseende, skredbanens tverrprofil og muligheter for
medrivning av snø.
Sørpeskred utløses ved tilførsel av store mengder vann til snødekket. Sørpeskred blir da
normalt utløst ved kraftig regnvær eller ved intens snøsmeltning. Erfaringsmessig kan
sørpeskred inntreffe når vanntilførselen overstiger rundt 40 mm i døgnet. Graden av
snøsmeltning, og dermed tilførsel av vann i snømassene, er sterkt avhengig av
lufttemperatur, vindhastighet og luftfuktighet. Ved lufttemperatur på 5 °C, vindhastighet
10 m/s og 100 % luftfuktighet vil snøsmeltningen tilsvare 80 mm regn per døgn.
Mest vanlig er sørpeskred langs kysten av Norge når store snøfall blir etterfulgt av regn
og mildvær, hyppigst tidlig på vinteren (oktober – desember). Sørpeskred kan også bli
utløst i fjellet på vårparten når strålingen fra sola kan bidra til intens snøsmeltning.
Sørpeskred med stort skadepotensial kan også inntreffe når mindre snøskred går ned i
bekke- eller elveløpet høyere oppe og forårsaker oppdemming av vann, som etter hvert
bryter gjennom demningen. Rekkevidden av sørpeskred er vanskelig å anslå. Vann med
sørpe kan flyte langt og vil normalt ikke stanse før bekken drenerer ut i stille vann. Så
lenge skredet følger et veldefinert løp er det mulig ut fra hydrauliske formler å beregne
strømningshastigheten ut fra en gitt vannføring.
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2 Farekartlegging snøskred
2.1 Status pr i dag – hva har vært gjort i Norge til nå
Det har lenge foreligget et ”aktsomhetskart for snøskred og steinsprang” utarbeidet av
NGI som dekker litt over halvparten av landets areal. Kartet viser områdene innenfor
anslått rekkevidde for de to skredtypene under en felles fargekode, og er delvis basert på
befaringer og subjektive ekspertvurderinger.
I 2010 lanserte NVE et nytt og nå landsdekkende aktsomhetskart for snøskred. Det nye
kartet er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden
gjenkjenner terrenget der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er
utløpsområdet automatisk beregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av
kartene, og effekten av lokale faktorer (f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l.) er derfor
ikke vurdert. Konsekvensen er at de nye landsdekkende aktsomhetskartene generelt er
mer konservative enn de eldre aktsomhetskartene. I enkelte tilfeller har det vist seg at de
nye kartene er for konservative i forhold til det faktiske farebildet en får fra lokal
kjennskap eller detaljvurderinger.
Situasjonen når det gjelder tidligere farekartlegging er vesentlig mindre oversiktlig enn
den er på aktsomhetsnivå. Det finnes mange rapporter som omhandler snøskredfare
utarbeidet av ulike konsulentfirmaer de siste 30 – 40 årene i forbindelse med
reguleringsplaner, byggesaker og sikringstiltak, samt farevurderinger utført i forbindelse
med akutte skredsituasjoner. Disse utredninger vurderte skredfaren i lys av dagjeldende
lov og regelverk og ikke nødvendigvis i henhold til nåværende, strengere sikkerhetskrav.
De fleste av disse utredninger gir dessuten bare en vurdering av skredfaren for et
begrenset område, for eksempel reguleringsområdet eller byggetomta, uten å presentere
kart med faresoner som gir indikasjoner om skredfaren i omkringliggende områder. Når
en i tillegg vet at det kun de siste årene ble tatt i bruk elektroniske systemer for
kartproduksjon (eks. GIS), er det intuitivt at en eventuell innhenting, tolking og
digitalisering av foreliggende skredfarevurderinger i seg selv ville være et svært
omfattende arbeid.

2.2

Kriterier for kartlegging av faresoner

Faresonekart skal vise sannsynligheten for at skred av en gitt størrelse skal opptre, samt
sannsynlig utstrekningen av skred inkludert både løsne- og utløpsområder (Fell et al
2005). Faresonekart skal med andre ord angi reell skredfare.
Et anslag av sannsynligheten for skred er ikke basert på målinger eller objektive
beregninger, men er resultatet av en helhetlig og erfaringsbasert vurdering av
topografiske og klimatiske forhold, opplysninger om tidligere skredhendelser, dvs.
historiske opplysninger eller geomorfologiske spor i terrenget og regionale oversikter.
En studie av skredsannsynlighet på farekartnivå bør derfor alltid være basert på
feltbefaringer. Vurderingen suppleres gjerne ved bruk av statistiske/empiriske og
dynamiske modeller for beregning av skredrekkevidde. Resultatet uttrykkes ideelt ved
hjelp av faresonekart der man avgrenser den mulige rekkevidde for skred med årlig
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nominell sannsynlighet iht. gjeldende krav i Plan- og bygningsloven / TEK. Det er
nettopp konvertering av observasjoner, subjektive inntrykk og anslag til tallfestede
farelinjer på kart som er den kritiske delen av prosessen bak utarbeidelse av faresonekart.
For denne prosessen finnes det ikke utprøvde metoder eller formler.
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3 Alternativer framover
3.1 Aktsomhetskart
Etter at de nye landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred ble offentliggjort i
sommeren 2010, ble det klart en rent automatisert kartlegging av aktsomhetssoner ut i fra
terrengheldingen alene og uten supplerende faglige vurderinger, byr på store utfordringer.
I mange kommuner økte det potensielt skredfarlige arealet betydelig, og ofte uten
samsvar verken med den oppfattede skredfare basert på lokal kjennskap eller med
farebildet som kommer ut av foreliggende detaljvurderinger. Dette er utvilsomt
problematisk i arealplansammenheng og kan medføre unødvendige tilleggskostnader og
saksbehandling.
I høsten 2010, etter en ny og grundig vurdering, bestemte NVE inntil videre å anbefale
kommunene å legge NGIs gamle stein- og snøskredkartene til grunn for identifisering av
potensielle fareområder (aktsomhetsområder) for både steinsprang og snøskred på
kommuneplannivå, i de områder der det er utarbeidet slike kart. Begrunnelsen er at disse
kartene har høyere kvalitet og "treffer" riktigere enn de nye aktsomhetskartene. I deler av
landet som ikke er dekket av NGIs aktsomhetskart, skal de nye aktsomhetskartene
for steinsprang og snøskred legges til grunn. Det ble derfor også bestemt at NGIs steinog snøskredkart igjen skulle legges ut på Skrednett, akkompagnert av en rettledende tekst.
Arbeid pågår nå for å vurdere mulighetene for å forbedre de nye automatisk genererte
aktsomhetskartene, eks. ved å regionalisere topografiske og klimatiske faktorer som
kontrollerer skredfaren, samt muligheten for mer observasjonsbaserte kart.

3.2 Fare og risikokart: status og behov
Faresonekart må avgrense arealene som kan bli berørt av skred med nominell årlig
sannsynlighet i henhold til gjeldende krav i Plan og Bygningslov (TEK). Det finnes
imidlertid ingen faste metoder for å fastslå rekkevidden av skred med en viss årlig
nominell sannsynlighet eller gjentaksintervall. Vurderingene som ligger bak angivelse av
faresoner for snøskred, er normalt omfattende og svært erfaringsbaserte. En slik studie
innebærer utarbeidelse av helningskart med tilhørende analyse av topografien, statistisk
analyse av de viktigste klimatiske trekk for området (nedbør, vind, temperatur, mv.),
vurdering av regionale trekk og opplysninger om tidligere skredhendelser og bruk av
statistiske - empiriske metoder og/eller dynamiske modeller for beregning av
skredrekkevidden. Beregning av rekkevidden for skred med ulike gjentaksintervall er
derfor nødvendigvis basert på en rekke forutsetninger når det gjelder sannsynlighet,
skredvolumer, effekt av lokale faktorer som skog eller ulendt terreng, med mer. Hvilken
vekting de enkelte elementene skal ha i vurderingen, varierer fra tilfelle til tilfelle og er
derfor sterkt erfaringsavhengig.
Fare for snøskred har i mange år vært utredet i forbindelse med reguleringsplaner og
byggesaker. Kvaliteten av skredfareutredningene vise seg imidlertid å være veldig
varierende, spesielt mellom ulike konsulenter, og dette gjenspeiler den store grad
subjektiv vurdering en slik utredning innebærer.
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NVEs retningslinjer om utredning av flom og skredfare i arealplaner (NVE, 2011) , er et
viktig hjelpemiddel for både bestillere og utførere av skredfareutredninger. NVE ser også
et behov for et nasjonalt seminar om skredfareutredning i Norge. Et slik seminar, i tillegg
til NVEs retningslinjer, bør bidra til gradvis å heve kvaliteten av disse utredningene.
Dette synes å være viktigere enn for eksempel tilgang til mer avanserte dynamiske
modeller for beregning av skredrekkevidden.
Når det gjelder behov for bedre grunnlagsdata, må det nevnes at bedre digitalt
kartgrunnlag med mer detaljerte høydedata vil kunne redusere usikkerheten ved bruk av
dynamiske modeller, ettersom et mer realistisk bilde av de topografiske forhold mates inn
i modellen.
Risikokart for snøskred er lite brukt i arealplansammenheng i Norge. Slike kart kan
imidlertid være svært nyttige for best mulig prioritering og planlegging av sikringstiltak
mellom ulike skredutsatte steder. Tilgang til gode faresonekart er selvfølgelig avgjørende
for produksjonen av pålitelige risikokart.

3.3 Sørpeskred
Sørpeskred kan starte i terreng mye slakere enn et snøskred, ned til under 15 grader, og
når ofte helt ned til sjø eller dalbunn. Potensialet for sørpeskred i en fjellside er imidlertid
sterkt avhengig av veldig lokale topografiske forhold. Det skal derfor mye mer detaljerte
terrengmodeller samt forskning på metodeutvikling, før en kan vurdere utvikling av
kartprodukter for sørpeskred (f.eks. aktsomhetskart). Av denne grunnen kan sørpeskred
per i dag ikke fanges opp av landsdekkende analyser for identifisering av skredutsatte
områder for faresonekartlegging.
Faren for sørpeskred bør imidlertid vurderes som del av alle lokale skredfarevurderinger,
ved hjelp av befaringer og lokale vurderinger, uansett hvilken type skred har "utløst"
behovet for en detaljert kartlegging.

3.4 Klimatilpasning
Forholdet mellom klimaendringer og skredaktiviteten er ikke utredet og er heller ikke
entydig for alle typer skred. Mange undersøkelser og forskning er gjennomført både i
Norge og i andre land de siste årene. Resultatene fra GeoExtreme prosjektet viser at
sammenheng mellom nedbør og utløsning av skred er mest signifikant for snøskred og
jordskred. Økt nedbør og vindstyrke gir økt forventet hyppighet av snøskred i indre strøk
av Sør-Norge og i de to nordligste fylkene. Temperaturøkningen i vinterhalvåret, spesielt
i kystnære områder, vil kunne gi hyppigere væromslag til mildt vær og føre til at
nedbøren kommer i form av regn istedenfor snø. Dette vil kunne også øke hyppigheten av
sørpeskred (Jaedicke et al. 2008).
I tillegg til en økning i frekvens av disse ulike typer skred, vil økt nedbør teoretisk også
kunne gi økt utløpsdistanse. Beregningene av statistisk rekkevidde av skred er imidlertid
ikke nøyaktige nok til å endre utløpsdistanse (skredfaregrensene) som resultat av
forventede klimaendringer. Generelt vil tusenårsgrensene flytte seg lite selv om
skredfrekvensen øker. Hundreårsgrensene vil flytte seg noe nedover (Jaedicke et al.
2008).
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4 Identifisering og prioritering av
områder med behov for
kartlegging av snøskredfare
Å plukke ut områder med potensiell risiko og samtidig søke å begrense antall områder på
en mest mulig objektiv måte er svært utfordrende. Ved en slik seleksjon vil man alltid stå
i fare for å utelate områder som ikke tilfredsstiller de gitte kriterier, men som likevel vil
kunne være utsatt for fare.
Forslag til prioritering av områder for snøskredfarekartlegging er utarbeidet ved en
kombinert vurdering av følgende informasjonskilder og tilnærminger, som ble
gjennomgått i samme rekkefølge som listet nedenfor:
1. GIS-analyse av den potensielle risiko (aktsomhetskart og befolkningsdata)
2. Snøskredhendelser fra skredhendelsesdatabasen på skrednett
3. Resultater av spørreundersøkelsen til kommunene
4. Kontroll av foreløpig rangering mot lokalkunnskap på NVE’s regionkontor
5. Bilde- og flybildestudie, med helhetlig faglig vurdering
6. Innspill fra fylkesmenn og fylkeskommuner
Disse komplementære informasjonskilder og tilnærminger er enkeltvis beskrevet
nedenfor. Svakhetene og utfordringer ved de enkelte fasene er også beskrevet.

4.1 GIS- analyse av den potensielle risiko
GIS er benyttet i en innledende risikoanalyse ved å kombinere befolkningsdata fra
Statistisk Sentralbyrå med utløpsområdene angitt i de nye, landsdekkende
aktsomhetskkart for snøskred.
Siden denne planen for prioritert farekartlegging i statlig regi omfatter hele landet, er det
primært de nye landsdekkende aktsomhetskartene som er benyttet i den GIS-baserte
risikoanalysen.
Analysen viser antall mennesker som bor eller kan være til stede i områder inndelt i 250 x
250 m celler (grid) som ligger innenfor potensielt snøskredfarlige områder. Cellene er
delt i 5 klasser basert på antall mennesker, der en celle i den høyeste klassen ”inneholder”
flere enn 25 mennesker. Da analysen er basert på aktsomhetssoner og ikke faresoner, gir
denne kun et bilde av den potensielle risiko for snøskred over landet. Dette bildet viser
omtrent 350 000 mennesker potensielt utsatt for snøskred i Norge.
I grunnen for denne analysen ligger aktsomhetskart som er automatisk generert og ikke
validert ved feltobservasjoner. Dette innebærer at begrensningene ved foreliggende
aktsomhetskart blir den største feilkilden av denne GIS-baserte risikoanalysen:
Definisjonen av utløsningsområdene i aktsomhetskartene er rent basert på terrenghelning,
slik at alle områder der terrenget er brattere enn 30° er kartlagt som potensielle
utløsningsområder. Eventuelt skogsdekke eller andre faktorer som i virkeligheten kan
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hindre eller begrense utløsning av skred, er ikke tatt i betraktning. I tillegg er
utløpsdistansen beregnet automatisk fra hvert utløsningsområde, uten å kunne vurdere
den mulige bremsende effekten av skog eller andre terrengformer. Dette resulterer i at
enkelte bebygde arealer (inkl. enkelte større urbane områder) som synes å ligge innenfor
rekkevidde for snøskred i virkeligheten har svært liten sannsynlighet for å i det hele tatt
løsne. På den andre siden, det at terrengmodellen bak aktsomhetskartene har 25 m
oppløsning og 20 m ekvidistanse, gjør det umulig å fange opp eventuelle
utløsningsområder med høydeforskjell under 20 – 40 m. Dette vil si at det kan være
områder der mindre snøskred kan ramme bygninger uten at dette potensialet vises i den
GIS-baserte risikoanalysen.
Av denne grunnen ble det ikke vurdert riktig, i påfølgende del av GIS-analysen, å ”slå av”
celler i lavere risikoklasser (dvs. få mennesker i en 250x250 m celle) og fokusere kun på
større arealer i de høyeste risikoklassene. Dette kunne i mange tilfeller ha skiftet fokuset
fra mindre tettsteder reelt utsatt for snøskredfare, til færre men større urbane områder som
kun tilsynelatende er utsatt som en effekt av overkonservative aktsomhetskart.
Alle 5 klasser er derfor beholdt synlige i viderevurderingen. Av samme grunn var det
spesielt viktig å kombinere den innledende risikoanalysen med de øvrige tre
informasjonskilder.

4.2 Snøskredhendelser fra
skredhendelsesdatabasen
Det er ca. 10 000 snøskred i den nasjonale skredhendelsesdatabasen (hendelseskart). De
fleste av disse skredhendelsene har rammet veinettet eller jernbane.
Siden farekartleggingsarbeidet omfattet av denne planen er rettet mot utsatt bebyggelse,
kunne man i den videre GIS-analysen ha ”slått av” alle skredhendelser som ikke berørte
bygg. Valget falt imidlertid på å ta med alle hendelser, da den romlige distribusjonen av
disse ble ansett å kunne gi et supplerende inntrykk av hyppigheten av snøskred eller
omfanget av snøskredproblemet i de ulike områder. Mange registrerte snøskredhendelser
i et område indikerer at de klimatiske, topografiske og øvrige terrengrelaterte faktorer
(eks. vegetasjon) ligger til rette for større skredaktivitet, som vist i firgur 4.1
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Figur 4.1 Den største grensen ved bruk av skredhendelser som proxy-data er at registreringene vil legge
ekstravekt på områder med mer bebyggelse eller tettere veg/jernbanenett i forhold til områder med like stor
forekomst av snøskred men mer spredt menneskelig tilstedeværelse og dermed mindre muligheter for å
oppdage og registrere skred. Denne mulige ”bias” er imidlertid ufarlig sett i lyset av studiets formål.

4.3 Resultater av spørreundersøkelsen til
kommunene
Svarene fra spørreundersøkelsene er tatt med i den videre GIS-analysen.
Det er lagt spesielt fokus på kommunenes konkrete henvisninger til områder med
snøskredfare (gjort ved å markere aktuelle ruter med egne fargekoder), og deretter
prioritetsnivået kommunene indikerte (gradert 1 - 3).
Etter at en foreløpig områdeliste var utarbeidet, ble det tatt en gjennomgang av alle
konkrete områdehenvisninger som ikke var tatt med i lista, for å revurdere det eventuelle
behovet for at enkelte av disse skulle tas med. Kun enkelte områder indikert av
kommunene er tatt med. Grunnen til dette er at behovet for snøskredfarekartlegging på
landbasis er omfattende, og en risikobasert prioritering hele landet sett under ett er desto
viktigere. Den enkelte kommunens oppfatning av skredfaren i et område måtte derfor
vurderes ”utefra”, dvs. i forhold til bildet som kom fram for nabokommuner og resten av
landet.
Kommunenes henvisninger til områder der det foreligger farekart, ble ikke lagt spesiell
vekt på. Dette fordi farekartene for snøskred som oftest er utarbeidet i forbindelse med
reguleringsplaner eller sikringstiltak, noe som gjør at kartene generelt dekker begrensede
områder. En detaljert vurdering av omfanget av tidligere utredninger og kart vil imidlertid
være på plass ved senere kontakter med den aktuelle kommunen for evt. farekartlegging i
statlig regi. Områder som skulle vise seg allerede tilstrekkelig farekartlagt, vil kunne
nedrangeres eller fjernes fra prioriteringslista.
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4.4 Kontroll av foreløpig rangering mot
lokalkunnskap på NVE’s regionkontor
Opplysninger om snøskredfare for enkelte steder ble innhentet fra NVEs aktuelle
regionkontorer og var med på å danne grunnlaget for valget av områdene presentert på
prioriteringslista.
Tabellen nedenfor sammenstiller hovedtrekkene i tilbakemeldingene fra regionkontorene.
Tabell 4.1 Tilbakemeldinger fra regionkontorene til NVE

NVE regionkontor

Kommentar fra regionkontor

Vurderinger i forhold til
kommentar

Øst

Usikker på om Fron og Sel kommuner burde

Nord-Fron er tatt med.

vært med.
Sør

Etter dialog med kommunene foreslås Åseral

Åseral tatt med

Vest

Ingen ut over allerede utvalgte kommuner

-

Midt

Foreslår Oppdal med i lista.

Oppdal tatt med.

Nord

Foreslår Hammerfest og Nordkapp med i lista.

Begge kommuner tatt med.

Alle områder som hittil i vurderingen var ansett som aktuelle farekartleggingsmål, ble
markert i polygoner eller sirkler i GIS .

4.5 Bilde- og flybildestudie, med helhetlig faglig
vurdering
Som siste fase av analysen, ble de hittil markerte områdene gjennomgått ved hjelp av
flybilder (”Norge i bilder”) og vanlige bilder tilgjengelige på Google earth og andre
websider (eks. kommunens hjemmeside). I noen tilfeller bidro også lokal kjennskap til
vurderingen.
Dette ble gjort for å validere det rent ”databaserte” inntrykket av at de utvalgte områdene
var snøskredutsatte, med faglig skjønn. I mange tilfeller førte dette flybildestudiet til en
endelig bekreftelse av valget. I andre tilfeller førte det til at tidligere markerte områder ble
fjernet fra lista. Når det siste skjedde, var det som oftest på grunnlag av to faktorer: at
bildene viste tett skogsdekke i utløsningsområdene eller andre farereduserende forhold,
samt at ingen snøskredhendelser i det aktuelle området var registrert i databasen. Dette er
for eksempel tilfelle ved Jondal sentrum, se figur 4.2.
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Figur 4.2 Resultatet av risikoanalysen og teoretiske utløsningsområder for snøskred på Jondal i Hordaland.

I noen tilfeller viste flybildestudiet eller direkte kjennskap at et tilsynelatende stort
risikobilde var resultatet av en stor befolkningstetthet like nedenfor veldig små potensielle
utløsningsområder, som i virkeligheten er dekket av skog eller alpine anlegg, som for eks.
i Narvik. Flere eksempler på større bebyggelser som risikoanalysen alene ville rangert
høyt men som ikke ble tatt med på lista på grunnlag av bildestudie og faglig skjønn, er
større deler av Førde, Bergen, Ålesund og Narvik. Noen av disse kommuner er likevel tatt
med i prioriteringslista fordi andre områder i kommunen syntes å kunne være mer utsatte.
Som en del av denne vurderingen ble NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang
også benyttet, da disse antas å være bedre validert av ekspertvurderinger i bebygde
områder enn de nye landsdekkende aktsomhetskart som GIS-analysen bygger på.
For flere områder på prioriteringslista er skredfaren redusert av fysiske sikringstiltak. Det
er imidlertid ikke mulig i forbindelse med utarbeidelse av kartleggingsplanen å vurdere
omfanget og effekten av sikringstiltakene og dermed det gjenstående behov for
farekartlegging. Disse områder vil derfor kunne nedrangeres eller fjernes fra
prioriteringslista når man i en senere fase etablerer kontakt med kommunene for å
nærmere vurdere og evt. planlegge kartleggingsarbeidet.
Utelukkelsen av områder fra prioriteringslista på grunnlag av flybildestudie innebærer
selvfølgelig aldri ”friskmelding” av de aktuelle områdene, men betyr at snøskredrisikoen
her ikke ble vurdert som like stor som den syntes å være basert på GIS-analysen alene og
som den virker i de områdene som derimot fikk være med på lista.
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4.6 Innspill fra fylkeskommuner og fylkesmenn på
kommunenes tilbakemeldinger
En foreløpig prioriteringsliste utarbeidet på grunnlag av analysene beskrevet ovenfor, ble
sendt til fylkesmenn og fylkeskommuner. De fleste av dem ga ytterligere opplysninger
om skredutsatte bebyggelser de mente skulle vurderes prioritert. Informasjonen
frafylkesmenn og fylkeskommuner var meget viktig, spesielt siden flere påpekte områd i
kommuner som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen. Flere nye områder ble
inkludert i prioriteringslista. Enkelte områder påpekt av fylkesmenn eller
fylkeskommuner ble likevel ikke inkludert i lista da grunnlaget for prioritering ble vurdert
som veldig tynt sett i forhold til øvrige vurderte områder.
Besvarelser som omhandler snøskred er sammenstilt i tabellen nedenfor. Tabellen viser
kun forslag til kommuner for prioritert kartlegging ut over allerede inkluderte kommuner.
Tabell 4.1 Tilbakemeldinger fra fylkesmenn og fylkeskommuner

Fylkeskommune / Fylkesmann

Forslag til kommuner å kartlegge for

Vurdering ift kommentarene

snøskredfare ut over allerede
inkluderte kommuner
Fylkesmannen i Finnmark

Gamvik (Skjånes), Lebesby (Dyfjord),

Gamvik (Skjånes) tas ikke med pga

Nordkapp (Kamøyvær)

svært tynt befolkningsgrunnlag i
potensiell snøskredfare ift andre
prioriterte områder. Lebesby og
Nordkapp tatt med.

Fylkesmannen i Troms

Sørreisa og Målselv.

De to kommuner tas ikke med pga
svært tynt befolkningsgrunnlag i
potensiell snøskredfare ift andre
prioriterte områder.

Fylkesmannen i Møre og

Molde, Kristiansund, Sande, Hareid

Molde og Kristiansund tas ikke med

Romsdal & Møre og Romsdal

pga ingen skredhendelse mot

Fylkeskommune

bebyggelse samt at bebyggelsen som
synes utsatt i GIS-analysen, storsett
er utenfor aktsomhetssoner i NGIs
aktsomhetskart. Hareid og Sande tatt
med.

Fylkesmannen i Hordaland

Jondal, Ulvik

Jondal, Ulvik og nabokommunen
Granvin tatt med.

Fylkesmannen i Vest-Agder

Sirdal

Sirdal tatt med

Fylkesmannen i Aust-Agder

Øvre Setesdalen, Åmli

Åmli, Valle og Bykle tas ikke med
pga storsett ingen skredhendelse mot
bebygg. og veldig tynt
befolkningsgrunnlag i potensiell
snøskredfare ift andre prioriterte
områder.

Fylkesmannen i Buskerud

Hallingsdals- og Numesdalskommuner

Kommuner som Ål, Gol, Nes, Hol
tas i denne omgangen ikke med pga
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lite/ingen skredhendelse mot bebygg.
og veldig tynt befolkningsgrunnlag i
potensiell snøskredfare ift andre
prioriterte områder.
Fylkesmannen i Telemark

Bamble, Vinje, Bø, Lifjell (hytter),

Vinje tatt med. Bø og Fyresdal tas

Fyresdal

ikke med pga ingen skredhendelse
mot bebygg. og tynt
befolkningsgrunnlag i potensiell
snøskredfare ift andre prioriterte
områder.

Fylkesmannen i Hedmark

Østerdalskommuner innbefattet Trysil

Disse tas ikke med pga ingen

og Engerdal

skredhendelse mot bebygg. og tynt
befolkningsgrunnlag i potensiell
snøskredfare ift andre prioriterte
områder.
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5 Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare
5.1 Finnmark
Kommune

Skredtype

Prioritet

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Alta

Snøskred

2

Hammerfest

Snøskred

2

Strandheim - Øvergård, LangfjordbotnRivarbukt, Øvre Talvik, Kåfjord
Hammerfest, Rypefjord

Lebesby

Snøskred

2

Kjøllefjord

Loppa

Snøskred

1

Bergsfjord, Øksfjord

Måsøy

Snøskred

2

Havøysund

Nordkapp

Snøskred

2

Honningsvåg

5.2 Troms
Kommune

Skredtype

Prioritet

Balsfjord

Snøskred

2

Nordkjosbotn-Øvergård

Berg

Snøskred

2

Berg - Bergsbotn, Steinfjord, Senjahopen

Harstad

Snøskred

2

Skjærstad-Kasfjord, Alvestad på Grytøya

Ibestad

Snøskred

2

Klapskjærvika - Sørvikhams

Kvænangen

Snøskred

2

Alteidet - Låvan, Burfjord

Kåfjord

Snøskred

2

Olderdalen, Manndalen, Trollvik, Birtavarre

Lavangen

Snøskred

2

Spansdalen

Lenvik

Snøskred

2

Fjordgård, Hundbergneset - Botnhamn

Lyngen

Snøskred

2

Østsiden av Nord-Lenangen, Lyngseidet

Nordreisa

Snøskred

2

Skjervøy

Snøskred

2

Rotsund, Sørkjosen, østsiden av
Straumfjorden
Arnøyhamn, Laukøya

Skånland

Snøskred

2

Strete-Sletta, Marskar

Storfjord

Snøskred

2

Elvevoll - Oteren, Hatteng

Torsken

Snøskred

2

Sifjord-Medby, Gryllefjord

Tromsø

Snøskred

2

Fagernes - Sørbotn, Oldervik, Tønsvika –
Berg
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Spesielle områder / evt. anmerkninger

5.3 Nordland
Kommune

Skredtype

Prioritet

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Fauske

Snøskred

2

Bursimarka – Sulitjelma

Flakstad

Snøskred

2

Ramberg, østside av Skjellfjord, Nappsvågen

Meløy

Snøskred

2

Moskenes

Snøskred

2

Mosvoll, Neverdalen nord, Glomfjord,
Vassdalsvik
Deler av Moskenes, Tind og Reinevågen

Narvik

Snøskred

2

Sortland

Snøskred

2

Fagernes-Kvitsandøra, Beisfjord, FagerjordaStrømsnes
Sigerfjord, Strand, Maurnes, Hognfjord

Sørfold

Snøskred

2

Elenjorda, Mørsry, Leirfjorden

Vefsn

Snøskred

2

Mosjøen vest

Vestvågøy

Snøskred

2

Ballstad, Stamsund, Mærvoll, Straumnes

Prioritet

Spesielle områder / evt. anmerkninger

5.4 Sør-Trøndelag
Kommune

Skredtype

Oppdal

Snøskred

2

Ångarden-Landlaupet-Rønningen-Bøaletet,
Storengan-Rislia

5.5 Møre og Romsdal
Kommune

Skredtype

Prioritet

Gjemnes

Snøskred

2

Batnfjorden, Skeisdalen

Haram

Snøskred

2

Brattvågen, Grytestranda

Hareid

Snøskred

2

Hareid, Brandal-Skarbakken, Hjørungavåg

Nesset

Snøskred

1

Eikesdalen, Nauste-Huseby i Eresfjord

Norddal

Snøskred

1

Rauma

Snøskred

1

Sande

Snøskred

2

Sylte, Valldalen, Fjøra, Norddal-Dalsbygda,
Eidsdal-Rønneberg, Eidsvatnet, Rem-Alstad,
Tafjord
Åndalsnes, Høljenes-Mjelva-Åkeshjellen,
Verma-Øverdalen, Voll, Innfjorden, spredt
nordsiden av Isfjorden (Breivika)
Røyset-Myklebust, Leitevika-Lisetstranda

22

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Stordal

Snøskred

2

Stordalen-Storheim, Nakkesætra-Ørøyane

Stranda

Snøskred

1

Geiranger, Tryggestad-Hellesylt

Sunndal

Snøskred

1

Sykkylven

Snøskred

1

Sunndalsøra, Sunndalen, Øksendalen,
Horrvika-Oppdøl-Ålvundeidet
Straunmgjerde, Velle-Brunstad-Bruvoll

Vestnes

Snøskred

2

Volda

Snøskred

2

Ørsta

Snøskred

1

Indre del i Tomrefjorden, Helset-Skjeggstad i
Tresfjorden, Rypdal-Øvsterdal
Deler langs Dalsfjorden og Austefjorden
Ørsta nord og nordsiden av Ørstafjorden,
Sæbø, Follestaddalen

5.6 Sogn og Fjordane
Kommune

Skredtype

Prioritet

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Aurland

Snøskred

1

Aurlandsvangen, Flåm, Gudvangen

Balestrand

Snøskred

2

Eid

Snøskred

2

Balestrand, Esefjorden, Sværafjorden,
Vetlefjorden
Nordfjordeid, Eidsfjorden

Førde

Snøskred

2

Angedalen, deler langs Holsavatnet

Hornindal

Snøskred

2

Hornindal

Hyllestad

Snøskred

2

Sørbøvågen, Hovland

Høyanger

Snøskred

2

Høyanger

Jølster

Snøskred

1

Luster

Snøskred

1

Lærdal

Snøskred

1

Årdal-Skei, Ytrebø, Heggheim – Flata,
Høyset – Hamrane, Vassenden, sørsiden av
Jølstravatnet
Gaupne – Høyheimsvik, Solvorn, Jostedalen,
Luster – Skansaneset, Moen – Skjolden –
Fortun
Lærdalsøyri –Ljøsne, Husum-Kvenshagen

Stryn

Snøskred

1

Vik

Snøskred

2

Vågsøy

Snøskred

2

Årdal

Snøskred

1

Stryn, deler langs sørsiden av Strynevatnet,
Loen, Olden, Briksdalen
Vikøyri, Arnafjorden
Måløy, Refvika, Vågsvåg, KapellnesetNordvågsøy
Seim, Årdalstangen, Øvre Årdal
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5.7 Hordaland
Kommune

Skredtype

Prioritet

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Eidfjord

Snøskred

1

Granvin

Snøskred

2

Jondal

Snøskred

2

Deler Jondal - Kysnesstranda

Odda

Snøskred

1

Ullensvang

Snøskred

1

Eitriem – Odda – Eide, Tyssedal, Hara,
Røldal, Digranes
Deler langs Sørfjorden

Ulvik

Snøskred

2

Ulvik, Osa

Vaksdal

Snøskred

2

Stanghelle - Dale nord, Eksingedal, Ekse

Voss

Snøskred

2

Vestbygdi-Bulken, Byrkjo, Taulen, HerheimVinjo, nordsiden Oppheimsvatnet, SolheimStalheim

Hæreid - Lægreid i Simadalsfjorden, Øvre
Eidfjord
Granvin, Kvanndal – Folkedal, Seim – Jøre,
Orefletene

5.8 Vest-Agder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Sirdal

Snøskred

2

Åseral

Snøskred

2

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Tjørhom – Indre Leitet, Sinnes, Kleiva –
Solheim, Lunde, Kleina indre - Lindeland
Ljosland, Lundemyr

5.9 Telemark
Kommune

Skredtype

Prioritet

Tinn

Snøskred

2

Rjukan - Miland

Vinje

Snøskred

2

Deler langs Grungevatnet og Totak
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Spesielle områder / evt. anmerkninger

5.10

Buskerud

Kommune

Skredtype

Hemsedal

Snøskred

5.11

Prioritet

1

Spesielle områder / evt. anmerkninger

Tubba-Grøndalen-Helgeset, Tuv-HemsedalUlsåk

Oppland

Kommune

Skredtype

Prioritet

Lom

Snøskred

2

Lom, Bøverdal-Medalen

Nord-Fron

Snøskred

2

Kvam

Skjåk

Snøskred

2

Dønføss bru - Bismo - Ramstradstrondi

Vang

Snøskred

2

Øvre Dalen - Øye

25

Spesielle områder / evt. anmerkninger

6 Anbefalinger
Basert på de analyser som er gjennomført, samt innsamling og systematisering av
informasjon og data anbefaler snøskredgruppen i første omgang å prioritere oppgaver
som gjengis i tabell 6.1 nedenfor. Oppgavene er ikke innbyrdes rangert.
Tabell 6.1 Anbefalte oppgaver snøskredkartlegging

Anbefalte oppgaver
- urangert:

Kommentar

Forutsetning

Metodeutvikling
faresonekartlegging

Gjennomføre pilotprosjekt i
1 kommune med høy
prioritet.

Fellesprosjekt steinsprang,
snøskred, jordskred og
flomskred

Faresonekartlegging
Snøskred

Kartlegge områdene med
størst skadepotensial etter
prioriteringsliste og kriterier
for gjennomføring (kap 6).

Gjennomføre
faresonekartlegging når
metode er utviklet.

Aktsomhetskart snøskred
2. generasjonskart.

Uttesting av ulike
parametere og
metodeutvikling for 2.
generasjonskart
aktsomhetskart snøskred

Vurdere betydning av
lokale faktorer:
- skog / ulendt terreng
- bruk av detaljert DTM
- "terrengtil-passede alfabeta modeller".

Videreutvikling av veileder
Pilotprosjekt
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1:2 300 000

50 km

Loppa

Alta

Hammerfest

Måsøy

Lebesby

Finnmark fylke

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Nordkapp

Veg

Kommunegrense

Fylkesgrense

2. prioritet

1. prioritet

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Skjervøy
Kvænangen

Nordreisa

Lyngen

Tromsø

Berg

Kåfjord
Lenvik

Torsken

Balsfjord
Storfjord

Ibestad
Harstad
Lavangen
Skånland

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Troms fylke

Fylkesgrense
1:2 000 000

Kommunegrense
0

Veg

25

50 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Sortland

Narvik
Flakstad

Vestvågøy

Moskenes

Sørfold

Fauske

Meløy

Vefsn

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Nordland fylke

Fylkesgrense
1:3 100 000

Kommunegrense
0

Veg

35

70 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Oppdal

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Sør-Trøndelag fylke

Fylkesgrense
1:1 500 000

Kommunegrense
0

Veg

20

40 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Gjemnes

Haram
Vestnes
Rauma
Hareid

Nesset
Sunndal

Sykkylven
Stordal

Ørsta
Norddal

Sande

Volda

1. prioritet
2. prioritet

Stranda

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Møre og Romsdal fylke

Fylkesgrense
1:1 500 000

Kommunegrense
0

Veg

20

40 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Vågsøy

Hornindal

Eid

Stryn

Jølster

Luster

Førde

Hyllestad
Høyanger

Årdal

Balestrand
Vik

Lærdal
Aurland

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Sogn og Fjordane fylke

Fylkesgrense
1:1 500 000

Kommunegrense
0

Veg

20

40 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Voss

Granvin

Vaksdal

Ulvik

Eidfjord
Jondal

Ullensvang

Odda

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Hordaland fylke

Fylkesgrense
1:1 200 000

Kommunegrense
0

Veg

15

30 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Sirdal

Åseral

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Vest-Agder fylke

Fylkesgrense
1:900 000

Kommunegrense
0

Veg

10

20 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Tinn

Vinje

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Telemark fylke

Fylkesgrense
1:1 100 000

Kommunegrense
0

Veg

15

30 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Hemsedal

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Buskerud fylke

Fylkesgrense
1:1 300 000

Kommunegrense
0

Veg

15

30 km

VEDLEGG - Kartoversikt prioritering av områder for kartlegging av snøskredfare

Skjåk

Lom

Nord-Fron

Vang

1. prioritet
2. prioritet

Prioritering av områder for
kartlegging av snøskredfare

Oppland fylke

Fylkesgrense
1:1 700 000

Kommunegrense
0

Veg

20

40 km
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