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1 Innledning 

1.1 Formål 
Dette reglementet er utarbeidet av Forsvarets vinterskole i samarbeid med Norges 
Geotekniske Institutt og Norges Røde Kors Hjelpekorps. 
Hensikten med heftet er å øke befalets forståelse og kunnskap om snø, snødekket og 
skredfare, for i best mulig grad kunne angi skredfare og velge en trygg marsjvei. Heftet skal i 
tillegg være til støtte for befalingsmannens teoretiske kunnskap om snø og snøskred. Det må 
likevel presiseres at full forståelse for emnene bare kan oppnås gjennom stadig praktisering og 
trening. 
Heftet retter seg spesielt mot gruppen befal som har tilegnet seg et praktisk erfaringsgrunnlag. 
Særlig gjelder dette instruktører med ansvar for utdanning i vintertjeneste ved den enkelte 
avdeling, offiserer ved stab med planleggingsansvar for vintertrening og deltakere i skred-
gruppe. 

1.2 Virkeområde 

Dette reglementet er gjeldene for hele Forsvaret 

2 Bakgrunn 

2.1 Innledning 
Det Norske Forsvaret skal være i stand til å føre strid under alle forhold i norsk topografi. 
Dette krever at våre avdelinger er i stand til å operere i et krevende terreng under de mest 
utfordrende værforhold vi finner i Norge. Allikevel vil sikkerhet og valg av en trygg marsjvei 
være viktig både i krig og fred. Gode rutiner må etableres gjennom kunnskap og trening slik 
at valg av sikker marsjvei blir helt naturlig for den enkelte befalingsmann og soldat.  
I hverdagen aksepterer vi lett en rekke sikkerhetstiltak som for eksempel bilbelte, sykkelhjelm 
og hastighetsbegrensninger på vei. I fritiden ser det ut til at verken forskning, varsling eller 
sperringer utført av profesjonelle aktører i skredsammenheng har gjennomslagskraft. Her har 
Forsvaret en viktig oppgave i å sørge for at våre soldater blir dus med vinterforholdene og får 
innsikt i valg av trygg marsjvei.  

 
Hvert år omkommer det gjennomsnittlig 5 mennesker i snøskred her i landet. I de siste årene 
har andelen av skiløpere som blir drept i snøskred vært økende. Blir man fullstendig begravd i 
snøskredet, vil muligheten for å overleve avta raskt med tiden og statistisk sett vil bare 1 av 
10 skredtatte være i live, etter tre timer. 
 
 
 
 
For å hindre fremtidige ulykker, er det viktig å øke den enkeltes kunnskap omkring de 
faktorer som har betydning for skredfare. De tre faktorene er: 

- Snøen 
- Været 
- Terrenget 

 
Den første delen av heftet tar for seg disse tre faktorene enkeltvis. Deretter blir samspillet og 
betydningen av de ulike faktorene nærmere beskrevet.  

En siste og trolig den viktigste faktoren i triangelet er mennesket, og vår oppfatning av 
situasjonen (fig. 2.1). Den menneskelige faktoren omhandler vår kunnskap, erfaring, 

Gjennomsnittlig dør 5 nordmenn i snøskred hvert år. 
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persepsjon, subjektiv tolkning, vurdering, gruppepress osv. Faktoren menneske vil bli drøftet 
flere steder da denne virker inn på mange av de berørte tema i heftet. 

 

Figur 2.1: De 4 skredfaktorer. 
  

2.2 Historikk 

Hver eneste vinter skjer det større eller mindre ulykker som følge av snøskred. I gjennomsnitt 
kommer det en skredvinter hvert 13 år i Norge med til sammen 10 – 20 dødsfall både sivilt og 
militært. Siden 1986 har Forsvaret mistet 18 soldater i skredulykker. Den største ulykken i 
militær sammenheng inntraff onsdag 5. mars 1986 i Vassdalen under øvelsen Anchor 
Express. Noen minutter over kl 13 gikk det et snøskred fra fjellet Storebalak ned i Vassdalen. 
Skredet tok 31 mann fra Brigaden i Nord- Norge, mens de var i ferd med å ta seg opp med 
beltevogn langs en bekkedal på nordsiden av Storebalak. Alle ble tatt av skredet og begravd i 
større eller mindre grad. 15 overlevde mens 16 mann døde. De store snømengdene og vinden 
den siste uken før ulykken skjedde, skapte en situasjon som var meget ugunstig med tanke på 
skredfaren. Skredet kom helt overraskende og plutselig på avdelingen. Ingen merket verken 
setninger i snøen, lokale utglidninger eller andre tegn til bevegelse før de ble slått i bakken. 
Dog var det mange gamle skredbaner ved traseen, og det hadde de siste dagene gått flere 
skred i området. 

Torsdag den 6. februar 1992 ca kl 0605 gikk det et snøskred i en liten fjellskråning i området 
Bjørnevatn - Hovden i Setesdalen. To krigsskolekadetter fra Krigsskolen Gimlemoen ble tatt 
av skredet under skimarsj i mørke og dårlig sikt. Begge kadettene ble begravd i skredet, men 
en av de var bare delvis begravd og kom seg fri fra snømassene. Terrenget på ulykkesstedet 
ble dagen før vurdert som skredfarlig, og det ble besluttet at de ikke skulle gå inn i det. I 
mørke og dårlig sikt tok de feil og gikk rett inn i det området de selv hadde vurdert som 
skredfarlig. Det hadde blåst kraftig og snødd de siste dagene før ulykken. Den omkomne ble 
funnet etter ca 45 minutter i en primærsøketeig hvor kameratredning ble gjennomført med 
skistaver. Skistaven nådde akkurat ned til den forulykkede. Hjerte/ lunge redning ble iverksatt 
umiddelbart etter fremgraving og gjennomført frem til lege ankom ulykkesstedet 0815 og 
erklærte pasienten død, 2 timer og 10 minutter etter at skredet gikk. 

I mars 1994 ble 17 HV soldater fullstendig begravd da et snøskred gikk i bivuakkområdet 
deres i Tussagjelet ved Kvamskogen i Hordaland. Bivuakken lå tett inni et gjel og i løpet av 
natten bygde det seg opp store snømengder på grunn av både kraftig vind og nedbør som etter 
hvert gikk over til regn. Skredet var trolig naturlig utløst og begravde soldatene inne i teltene. 
Heldigvis var det personell som ikke ble begravd og som kunne grave frem de skredtatte. En 
soldat omkom. Vaktposten i basen ble tatt av et skred 3 timer før ulykkesskredet, men ingen 
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forstod faren. Etter ulykken ble deler av avdelingen på nytt tatt av skred på vei ut av området 
langs en marsjvei som ble vurdert trygg. I følge redningsmannskaper og politi på stedet var 
det et under at ikke flere menneskeliv gikk tapt denne kvelden/ natta. 

Dette er 3 eksempler fra nyere tid på skredulykker som har medført dødsfall i Forsvaret. I 
tillegg til disse har det vært flere nestenulykker. Etter Vassdal ulykken har det vært satt større 
fokus på skredutdanning og valg av trygg marsjvei. Dette heftet er også et bidrag for at 
Forsvaret skal opprettholde den gode statistikken vi har hatt etter ulykken på Kvamskogen – 
ingen skredulykker som har krevd menneskeliv. 

3 Skredterreng 
De fleste skred som vil kunne være en trussel mot militære enheter er skred i små 
terrengformasjoner hvor høydeforskjellen er mindre enn 50 meter. Trusselen fra de store 
skredene slik vi kjenner de fra filmer på TV anses som liten mot militære enheter, da militære 
avdelinger ikke skal operere i denne type terreng. Dog kan store formasjoner utgjøre 
potensielle trusler mot veier, terrengakser som Vassdalen, bivuakkeringsområder og militære 
installasjoner i dalbunner. Spesielt er det grunn til å advare mot bekkeslukter og mindre 
leheng som avdelinger oppsøker for å oppnå ly for vær og vind eller for å oppnå skjul. 

3.1 Skredområdet 
Skredområdet deles inn i:  

- Utløsningsområdet 
- Skredløpet 
- Utløpsområdet. 
  

 
Figur 3.1: Skredområdet 

 
Figur 3.1 viser en skjematisk fremstilling av et skredområde, med utløsningsområdet lengst opp, 

et skredløp og et utløpsområde nederst mot de flatere områdene hvor skredet stopper opp. 
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I små snøskred går løsneområdet og utløpsområde ofte over i hverandre, mens det i store 
snøskred som omfatter det meste av en fjellside, kan være en lang strekning (skredbane) som 
snøskredet passerer gjennom mellom løsneområdet og utløpsområdet. 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Utløsningsområdet 
Utløsningsområdet er der hvor skredet løsner. Øvre kant av utløsningsområdet begrenses av 
skredets bruddkant og nedre begrensning vil være nedre del av flaket som glir ut. Sideveis 
avgrenses utløsningsområdet mot det uberørte snødekket som blir liggende igjen. 
Alle skråninger i en fjellside som er mellom 30° og 60° bratt, kan være utløsningsområder for 
større flakskred under forutsetning av at det ligger tilstrekkelig med snø der og at de ikke er 
dekket av tett skog.   
 
Flakskred som regnes for de farligste, løsner meget sjelden når glideflatens helning er slakere 
enn 30°. Blir det svært bratt vil snøen ikke feste seg, men glir ut etter hvert som den avlagres. 
Vi regner derfor at terreng som er brattere enn ca 60°, ikke gir opphav til store snøskred. Når 
helningen går ned mot 30°, skal det mye snø til før snøskredet blir utløst, fordi 
forankringskreftene som regel er store nok til å holde snøen på plass. Blir det opp mot 60° 
bratt, skal det mindre snø til før det går snøskred. De går derfor oftere, men er mindre. 
Fordi snøen avlagres ujevnt i skråningen kan snøen avlagres slik at snøoverflaten blir brattere 
enn hva som fremkommer av terrenginformasjon på kartet. Undersøkelser som er foretatt her i 
landet av ca 500 store snøskred, viser at de fleste skred løsner ved terrenghelning mellom 35° 
og 50°. Undersøkelsene gjelder selvutløste snøskred, dvs som følge av værforhold eller pga 
forandring av fastheten i snødekket og som har løsnet uten annen påvirkning. Oppmåling av 
en rekke snøskred utløst av skiløpere viser at nedre grense for utløsning av flakskred er ca 
30°. 
 
 
 

 
 

 

Mindre terrengformasjoner med høydeforskjeller på 5m til 50 m anses som den 
største trusselen mot militære avdelinger. 

!Militære avdelinger skal ikke ferdes i terreng brattere enn 30 grader. 
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Figur 3.2: Skredhyppighet i forhold til terrengheling for store, naturlig utløste skred 
 

3.1.2 Skredløpet og utløpsområdet. 
 Snøskred starter gjerne i forsenkninger i fjellsiden som et resultat av at det avlagres mer snø 
der. Når skredet er i bevegelse vil det søke seg frem til laveste punkt, eller minste motstands 
vei. Et skred på vei ned vil i stor grad bevege seg som en elv. Markerte rygger og hauger 
virker til å lede snøskredet og vil således bestemme skredbanen. Er snøen tørr og snøskredet 
har stor fart, kan likevel snømassene gå over slike forhøyninger, selv om de er 20-30 m høye. 
Jo større farten og volumet på snøskredet er, desto større evne har snøskredet til å gå rett frem, 
det vil si i den retningen som fjellsiden eller skråningen heller i store trekk. Vanligvis 
begynner bremsingen av tørre snøskred når terreng helningen kommer ned mot 15-20°. Store, 
tørre snøskred kan gå langt utover flat mark og krysse dalfører på flere hundre meters bredde, 
mens mindre snøskred stopper i eller nær skråningen der de ble utløst. Det samme gjelder når 
snøen er fuktig eller våt, hovedsakelig fordi det da ikke blir medrevet så store snømasser ned 
gjennom skredløpet. Et unntak er såkalt sørpeskred, som inneholder så mye vann at 
snøskredet nærmest renner som en elv. 
 
 
 
 
 
 

 

Vær oppmerksom på at helningsvinkelen i snøen kan være brattere enn angitt 
på kartet på grunn av snøoppbygging. 
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Figur 3.3: Helling på snøoverflaten (blå farge) i forhold til terrenget (lys farge) og i 

forhold til koter på kartet (røde sirkler og stiplet linje)  
 

3.2 Eksposisjoner 

I hvilken grad skråningen er utsatt for vind og dermed for pålagring av vindtransportet snø må 
vektlegges når terrenget vurderes med tanke på skredfaren. Skråninger og fjellsider som ligger 
i le for de vanlige nedbørsførende vindretninger, det vil si vind som fører til oppsamling av 
fokksnø, vil være mest utsatt for snøskred. Selv om nedbøren i Nord-Norge kommer med vind 
fra vest eller nordvest er det høytrykkssituasjoner som ofte gir kraftige fralandsvinder og 
fokksnøtransport ut i fjellsider som vender mot vest og nord. Dette gjelder for Nordland, 
Troms og Finmark, men det er verdt å merke seg at i de ytre strøkene vil den kraftige vinden i 
forbindelse med lavtrykk fra vest og nord vest gi snøoppsamling i øst og sørøst vendte 
fjellsider og fralandsvinden vil stå for mindre snøtransport. 

Vestlandet er den mest kompliserte landsdelen i forhold til hovedvindretninger. Lokale 
forhold, daler og fjorder vil være styrende. Det meste av snøbygene kommer med sørvest til 
nordvestlig kraftig vind, noe som vil gi nordøst til sørøst vendte lesider. Men Vestlandet kan 
også ha langvarig kalde vinder fra øst som gir snøoppsamling i vest vendte lesider!  

Øst for vannskillet i Sør-Norge kommer mye av nedbøren og vinden med lavtrykk som 
kommer inn fra sørøst, mens vindretningen ofte er mer fra sørvest. Dette betyr at i de 
snøfattige områdene fra svenskegrensa til Dovrefjell vil det normalt være mest snø i vestlige 
og nordvestlige fjellsider, snøtransporten gjør seg i stor grad ferdig under lavtrykksperioden. I 
Jotunheimen og mer sentrale strøk av Østlandet vil den sterke kalde vinden som kommer fra 
vest til nordvest være fremherskende for snøtransport, noe som gir lesider eksponert mot sør 
til sørøst.  

Uansett når det gjelder vindretninger og snødrift er det verdt å merke seg de lokale 
variasjonene i det området hvor din avdeling øver.  

3.3 Terrengformasjoner 
I tillegg til terrenghelningen har selve terrengformen stor betydning for hvor det løsner 
snøskred i en fjellside. Størst fare for snøskred er det på de stedene som ligger i le for vinden. 
Her samles det mest snø, og muligheten for snøskred øker når snøavlagringen øker. Derfor er 
faren for utløsning av snøskred større i forsenkninger og skålformer enn på hauger og 
fjellrygger hvor snøen som regel blåser bort. De vanligste leområdene i en fjellside er 
bekkedaler, skålformete forsenkninger av forskjellig størrelse, elvegjel og markerte skar. 
Botner, det vil si steder der det ligger, eller hvor det tidligere har vært en bre, er også typiske 
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løsneområder for større snøskred. Der det finnes en markert overgang mellom et stup og 
slakere parti nedenfor, for eksempel en ur, kan det også samle seg store snømengder. Svaberg 
og jevne gressgrodde flater som er bratte nok, vil ofte gi opphav til snøskred, særlig på 
ettervinteren når solskinn eller regn fører til at snøen blir våt tvers gjennom slik at snøen 
lettere deformeres (oppfører seg mer plastisk) og slik at det dannes smeltevann langs bakken 
som nedsetter friksjonen. Der terrenget blir brattere nedover skråningen (konvekse områder), 
dannes det strekkspenninger i snøen. Dette gjelder også like nedenfor steder der snødekket er 
godt forankret i større steiner eller fjellknauser. I slike strekksoner vil det lettere kunne utløses 
snøskred. 
 

 
Figur 3.4: Leside med snøansamlingsområder 

 
I en fjellside kan snødybden variere fra helt avblåst til flere meter. Øverste delen av 
bruddkanten vil gjerne være i øvre del av forsenkningene der hvor snødybden blir mindre og 
snødekket svakere 
 
I deler av en fjellside med store forskjeller i snødybde, for eksempel på grunn av store 
blokker, vil den svakeste snøen gjerne være der snødekket er tynnest (se 4.2.5). På grunn av 
den svakere snøen og den kortere avstanden til svake sjikt vil være størst mulighet for å utløse 
flakskred fra slike områder.  
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3.3.1 Skredhyppighet i forskjellige terrengformasjoner 
Ifølge en undersøkelse av ca 250 skredområder på Vestlandet, fordeler terrengformene i 
snøskredenes løsneområder seg på følgende måte etter skredhyppighet: 
 

 
Terrengform Fordeling av skredhyppighet i % 

Åpne skåler, bekkedaler 29 

Dype skar, gjel 27 

Konvekse områder 12 

Svaberg 12 

Botner 10 

Nedenfor forankringssoner 10 

 
Tabell 3.1: Skredhyppighet fordelt på terrengformer 

Tabellen viser fordeling av skred i forskjellige terrengformasjoner. 
 
Som oversikten viser fordeler snøskredene seg med ca 60 % fra botner, skar, gjel og 
skålformer. Dette er de områder hvor vinden legger opp snø og hvor lite eller ingen snø 
transporteres vekk. Ofte vil slike terrengformasjoner være startstedene for de store og meget 
store snøskredene. På den annen side må vi være oppmerksomme på fremstikkende rygger og 
hauger hvis de er dekket av snø, fordi det også kan løsne snøskred her, særlig i snøfall med 
lite vind. Nettopp i overgangen mellom tynt snødekke eller områder uten snø og 
forsenkninger med mye snø er det sterke spenninger og svake bindinger som lett kan gi brudd. 
 
Når det ligger et platå på toppen av fjellet, kan mye snø fra platået drive ut i fjellsiden som 
ligger i le. Faren for snøskred i en slik fjellside er større enn der toppen av fjellet er formet 
som en skarp rygg. 

Høyden på et brattheng behøver ikke være stor før snøskredene kan bli livsfarlige. Skiløpere 
har mistet livet i heng der høydeforskjellen har vært mellom 5 og 10 m. De fleste dødsulykker 
fra snøskred i Norge har skjedd i skråninger som er 20-40 m høye. Som en tommelfinger 
regel skal militært personell ikke grave seg inn i eller søke ly i leheng som er høyere enn 5 
meter. Er det høyere enn 5 meter er dette også en trussel mot en avdeling på ski eller til fots. 
Bekkedaler er lett å søke ly i under krevende værforhold, men de er også ofte de områdene det 
først går flakskred i. 
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Figur 3.5: Skred i bekkedal 

 

 

 
 

3.4 Rekkevidden av snøskred 
Tabellen under viser hvordan rekkevidden på snøskred angitt i grader (vinkel A) fordeler seg i 
prosent i forhold til hyppigheten av snøskred. Vinkel A er vinkelen fra ytterste avlagring i 
skredutløpet til bruddkant på skredet. Hvor langt et skred vil gå avhenger av flere faktorer. 
Sikre tegn på at skred vil gå langt er mye snø i løsneområdet (stort startvolum) og i skredløpet 
(store medrevne snømasser) samt at snødekket er tørt og ikke vått. Våte skred (unntatt 
sørpeskred) vil ha kortere utløp og rekkevidde enn tørre skred 
 
Vinkel (A) - rekkevidde Hyppighet av snøskred 

20 grader eller mindre 2 % 
21 -25 grader 12 % 
26 - 30 grader 24 % 
31 - 35 grader 27 % 
36 - 40 grader 22 % 
Større enn 41 grader 13 % 

 
Tabell 3.2: Rekkevidde og hyppighet av snøskred 
Hyppigheten av snøskred i forhold til utløpsvinkel. 

 
 
 
 
 
 

!Militært personell skal ikke grave seg inn i eller søke ly i leheng som er høyere 
enn 5 meter 

Vanligvis ligger vinkelen (A) på litt over 30°. I slake skredbaner med jevn overgang 
mot dalbunnen, kan denne vinkelen gå ned mot 20° under gunstige snøskredforhold. 
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3.4.1 Enkel metode for bestemmelse av rekkevidden av et s nøskred i felt 
En metode tar utgangspunkt i den horisontale avstanden fra snøskredets løsneområde. 
Metoden kalles for "20 graders regelen". Det vil si at når siktelinjen fra vår posisjon i 
dalbotnen til en aktuell løsnekant i fjellsiden utgjør 20 grader, vil snøskredet meget sjelden nå 
så langt. For sikkerhets skyld bør siktelinjen danne en vinkel på 20 grader eller mindre, i 
forholdet 1:3. 
En grov beregning av snøskredets rekkevidde (L) er da fallhøyden (H) multiplisert med 
faktoren 3. 
 

 
 

Figur 3.6: 1:3 graders regel, eller 20 graders regel 
Felt regel; Maksimal fallhøyde lagt tre ganger ut fra fjellsida gir maksimalt utløp for store 

skred (i virkeligheten 18,3 grader) 
 
 

3.4.2 NGIs topografiske modell 

I Norge har Norges geotekniske institutt (NGI) gjennom mange år kartlagt og registrert flere 
hundre store skred. Ved å studere disse har NGI utviklet en topografisk modell som er 
grunnlag i produksjonen av Forsvarets skredkart. 

Det har vist seg at den største mulige rekkevidden til ett og samme snøskred er bestemt av 
brattheten og form i fjellsiden. Brattheten defineres ved hjelp av en siktelinje som forbinder 
det punktet i dalsiden hvor terrenghelningen er l0°, med toppen av løsneområdet. 
Helningsvinkelen på denne linjen kaller vi B (se figuren nedenfor). 
 
Dette 10-graderspunktet kan vi bestemme etter avstanden mellom høydekurvene på et kart. 
M711-kartet der målestokken er 1:50000 og ekvidistansen 20 m, vil 100 terrenghelning 
tilsvarer 2,3 mm avstand mellom høydekurvene. ((20m/tan10)/50m=2,2685 mm) 
l0-graderspunktet legger vi på den øverste av de høydekurvene vi har målt avstanden 2,3 mm 
mellom. Det er funnet et enkelt forhold mellom den største rekkevidden til et snøskred, 
(vinkelen A) og brattheten på skredbanen (vinkelen B): 
A = 0,96 x B – (1,4°+SD), SD =2,3° og korrelasjonskoeffisienten, R=0,92. 
Ved hjelp av denne ligningen kan vi bestemme den antatte rekkevidden på et stort snøskred 
(vinkel A). Vi går da inn på kartet, finner 100 punktet og regner ut vinkelen B. Gradtallet for 
vinkelen setter vi så inn i ligningen og regner ut A. Så finner vi høydeforskjellen H mellom 
løssnøområdet og dalbunnen, og regner ut rekkevidden L til snøskredet (fig 2.8). 
L=H/tgA 
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Figur 3.7: NGIs topografiske modell 
 

En annen metode som kan anvendes på kartet (M711) er at man finner 10-graders 
punktet. Fallhøyden fra høyeste mulig bruddkant til 10 graders punktet leses ut fra 
kartet, halve fallhøyden legges til 10-graders punktet horisontalt. Det punktet du da får 
vil være så langt et skred vil kunne bevege seg. Slik kan man lage et skredkart på et 
vanlig M 711 kart dersom skredkart ikke er tilgjengelig. Denne metoden er strengere 
enn 20-graders regelen, og vil være godt innenfor NGIs topografiske modell.  
 

4 Snø 

4.1 Snø i atmosfæren 

Den vanligste årsaken til nedbørdannelse er at luften tvinges til værs og avkjøles slik at 
vanndamp kondenseres. Varm luft kan inneholde relativt mye vanndamp, men når luften 
avkjøles reduseres evnen til å holde på vanndampen. Når luften avkjøles stiger den relative 
fuktigheten inntil luften blir mettet med vanndamp. Ved fortsatt avkjøling blir luften 
overmettet og vanndamp vil kondensere til små vanndråper og is partikler. 

Den temperaturen som luften må avkjøles til før kondensasjon inntreffer kalles duggpunkt. 
Lufttemperatur og vanndampinnhold avgjør hvilken fasong snøkrystallene får. Når krystallene 
har vokst seg så store at de oppadgående luftstrømmene ikke klarer å holde de oppe vil de 
begynne å dale. Krystallene vil endre form etter hvert som de faller avhengig av temperatur 
og fuktighetsforhold i de passerende luftlag. Dersom temperaturen er under 0 grader helt ned 
til bakken vil nedbøren komme som snø, dersom temperaturen er nær 0 grader vil ofte flere 
snøkrystaller hekte seg sammen. Er det derimot kaldt vil snøkrystallene kunne få en 
nålfasong. Hagl dannes når snøkrystallene smelter på vei mot bakken og sterke oppadgående 
luftstrømmer løfter de opp igjen slik at når de kommer høyt nok fryser det is på de. Så vil de 
falle som hagl mot bakken hvis de er store nok og ikke smelter før de treffer bakken. En 
spesiell form for snøkrystall er sprøhagl. Dette er snøkrystaller som har kollidert med 
underkjølte vanndråper på sin vei ned. Vanndråpene har så rimet i det de traff snøkrystallen. 
Slike krystaller har en hvitaktig farge og de er kittet sammen til en rund form. 

Snøkrystaller har forskjellige former, de kan deles inn i 9 forskjellige hovedklassifikasjoner. 
Hver hovedklassifikasjon har sine undergrupper, totalt 37 forskjellige underklasser eller 
snøtyper. Bokstavkodene for de respektive hovedklassifikasjonene og underklasser benytter 
forbokstavene til de engelske betegnelsene for snøkrystall typen. Eksempel begerkrystall, på 
engelsk Depth Hoar, bokstavkode DH. 

 Den mest vanlige er den perfekte 6 armede snøstjernen slik vi kjenner den fra tegninger og 
symboler, med 60 graders vinkel mellom armene. Ingen snøkrystaller vil være identiske, alle 
vil ha sin egenart! 
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I stille kaldt vær kan snøen være meget lett og luftig med en tetthet helt ned mot 10 kg/m³, 
men en gjennomsnittlig tetthet for snø er 100 kg/m³, dvs 10 % av tettheten til vann (vann har 
tetthet 1000 kg/m³). Dette gir oss som plantall at 1 mm nedbør gir 1 cm med snø. 

Når snøen har landet vil den synke eller sette seg, denne prosessen vil gå raskere dess høyere 
temperaturen er. Vedvarende kaldt vær vil gi luftig og lett snø i lang tid. 

4.2 Snødekket 
Nysnøkrystallene kan bli knust av vinden allerede på vei ned til bakken eller ved at vinden 
føyker krystallene langs snøoverflaten. Nysnø som har falt i stille og kaldt vær, ofte 
karakterisert som løssnø, er lett og luftig. Slik snø er det lite hold og bindinger i og av slik snø 
kan det gå løssnøskred bare steilheten i terrenget er stor nok, det vil si brattere enn ca 30 
grader og opp til ca 60 grader. Blir det brattere enn 60 grader, drysser nysnøen vanligvis ned i 
mange små løssnøskred. 
 

 
Figur 4.1: Løssnøskred i bratt terreng 

 
Både snøfallintensiteten, temperatur under og etter snøfallet, samt vindens styrke og retning 
vil avgjøre hvordan snødekket bygges opp. Disse forholdene vil variere og forholdene mellom 
de forskjellige snøfall vil være med å endre snødekket kontinuerlig. Snødekket vil derfor 
bestå av mange forskjellige lag, med forskjellige typer snøkrystaller og hardhet. Ofte vil vi 
også finne skarelag som et resultat av mildvær eller regn, nedsnødde rimlag eller sprøhagl lag 
som vil ligge der som vedvarende svake lag og potensielle glidesjikt. 
Det er den lagdelte sammensetningen av snøen som er avgjørende for skredfaren. Dersom det 
finnes varige svake lag i snødekkets øverste 1,5-2 meter så vil betingelsene for å kunne utløse 
flakskred være tilstede. Enkelte korntyper danner varige svake lag som vil bestå i snødekket 
lenge, mens andre korntyper vil endres raskt slik at det svake laget bare vil være i snødekket i 
timer eller dager etter dannelsen.  
 
Vi skal være spesielt oppmerksom på at lagene vil finnes stort sett overalt i et område, men 
tykkelsen og hvor dypt de ligger og hvor mye kraft det krever å initiere et brudd vil ha store 
variasjoner også innenfor korte avstander.  
 

4.2.1 Korntyper, størrelse og kjennetegn 

Under er de enkelte korntyper/ hovedformer angitt. I vedlegg 1 finnes alle underklasser av 
hovedklassifikasjonene. 
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Figur 4.2: 6-armet nysnøkrystall  Figur 4.3: Delvis nedbrutte 

Hovedklassifikasjon PP,  nysnøkrystaller. Hovedklassifikasjon DF, 
størrelse 1-3 mm 

størrelse 2-5 mm   

 

    

Figur 4.4: Finkornet snø.,  Figur 4.5: Kantkornet snø, plane 

Hovedklassifikasjon RG  flater, striper, blanke krystaller  

Størrelse 0,1-0,8 mm Hovedklassifikasjon FC, størrelse 1,5 – 4 
med mer 
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Figur 4.6: Begerkrystaller.   Figur 4.7: Smelteformer, 

Hovedklassifikasjon DH  Hovedklassifikasjon MF 

Størrelse 1-10 mm  sammensmeltede enkeltkrystaller 

   

 

 

Figur 4.8: Rim, fjærformede. Hovedklassifikasjon SH, 

Størrelse 2-100 mm 

 

4.2.2 Mekanisk nedbrytning 

Når vinden transporterer nysnøkrystallen vil den rask slipes ned, den går fra å være en PP 
(Preciptation Particles) krystall til DF (Decomposing and Fragmented) (delvis omformet, fig 
2.11). Ganske raskt vil den slipes ned til en liten finkornet krystall, RG (Rounded Grains) 
krystall eller fokksnø. I fokksnø vil kornene være relativt små ofte 0,1-0,3 mm 
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Figur 4.9: Mekanisk nedbryting av snøkrystaller 
  

4.2.3 Snøomvandling – Nedbrytende omvandling (destruktiv metamorfose) 

Dersom nysnøkrystallen ikke vindtransporteres, men blir liggende stille vil det også skje en 
nedbrytende omvandling. Årsaken til dette ligger i at nysnøkrystallen ikke lenger er i likevekt 
med omgivelsene, den overmetningen av vanndamp som var i atmosfæren er ikke tilstede på 
bakken. Snøkrystallens form vil derfor starte en omvandling. På bakken vil den store 
nysnøkrystallen tilstrebe en likevektsform som forener størst mulig volum og minst mulig 
overflate. Nysnøkrystallen vil derfor endre form mot en kuleform. Det vil foregå en 
fordampning fra de fremstikkende konvekse delene og sublimasjon (til is) på de konkave 
delene av krystallen. Det betyr at krystallarmene forsvinner og vi får en liten kompakt 
krystall, finkornet snø, type RG. Størrelsen på RG krystallen ligger normalt fra 0,2 til 0,8 mm. 
Det er viktig å være klar over at denne prosessen finner sted uten at det foregår en smelting, 
dvs temperaturen er under 0 ºC. Den nedbrytende omvandlingen vil gå raskere dess nærmere 
temperaturen er 0 ºC. Nære 0 ºC vil prosessen kun ta noen timer, mens med en temperatur på -
5 ºC vil prosessen ta 1-2 uker. Faren for skred vil derfor holde seg lengre etter store snøfall 
ved kaldt vær enn når temperturen er nærmere 0 ºC. Nedbrytende omvandling skjer når 
temperaturgradienten i snødekket er mindre enn rundt 10 °C per meter. 

 
Figur 4.10: Nedbrytende omvandling 

 

Formforandringen fører til at snødekket synker sammen, snøen setter seg – krystallene kittes 
sammen og faren for skred avtar. I tillegg vil snødekket sige sammen på grunn av tyngden av 
krystallene over.  

 

 

 

4.2.4 Snøomvandling – Sintring 

Når snøkrystallene kommer i tett kontakt med hverandre kittes de også sammen gjennom at 
det oppstår små isbroforbindelser mellom de i kontaktpunktene. Prosessen kalles sintring og 
skyldes at vanndamp beveger seg dit det er minst damp, dette vil være i kontaktpunktene 

Den nedbrytende omvandlingen stabiliserer snødekket og skredfaren avtar 
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mellom snøkornene hvor dampen vil kondensere og danne isbroer. I tillegg skjer det en 
forflytning av molekyler i overflaten av snøkornene mot kontaktpunktene mellom krystallene. 
Begge disse prosessene går raskere jo nærmere temperaturen er 0 ºC. Jo mindre krystallene er 
dess flere isforbindelser per volumenhet, resultatet blir at snø med stor grad av sintring tåler 
relativt store strekk-, trykk-, og skjærbelastninger og henger sammen i flak. 

 
Figur 4.11: Sintring 

 

Sintringen har stor betydning for snødekket, før sintringen starter har snødekket liten styrke, 
spesielt i stille vær. Når sintringen utvikler isbroer øker snøens styrke, det vil si at det skal 
større kraft til for å forskyve krystallene i forhold til hverandre. Dette betyr to ting i forhold til 
skredfaren: snøen blir fastere og tåler større belastning før det går skred, men når snøen blir 
fastere dannes det lettere sammenhengende flak som kan overføre krefter og spenninger fra et 
sted til et annet. Utløsningspunkter kan da være rundt oppstikkende steiner, rygger eller rundt 
busker hvor et sammenbrudd på grunn av varige svake lag lett oppstår når krefter eller 
belastning fra en skiløper forplantes utover i snødekket og belaster et såkalt supersvakt punkt. 

Lag med type RG krystaller og velutviklet sintring i kystnære områder kan komme helt opp i 
en tetthet på 500 kg/m³, men vil normalt ligge på ca 300 kg/m³. Et slikt lag vil være hvit i 
fargen. 

 

 

 

4.2.5 Snøomvandling – Oppbyggende omvandling (konstruktiv  metamorfose) 

Den oppbyggende omvandlingen danner varige svake lag av kantkornet snø og 
begerkrystaller, disse snølagene står for ca 35 % av alle skredulykker. 

Temperaturforskjellen mellom snøoverflaten og bakken gjør at vanndampoverskudd ved 
bakken beveger seg oppover i snødekket. Når denne vanndampen kommer opp i snølag med 
lavere temperatur vil den kondensere på snøkrystalloverflatene, noe som fører til at 
snøkrystaller vokser og endrer form. Vanndampmolekyler forflytter seg også i det små fra 

Sintringen stabiliserer snødekket og skredfaren avtar 
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snøkrystall til snøkrystall og kondenserer. Jo løsere snøen er og til større temperatur 
forskjeller det er i snøen dess gunstigere er forholdene for oppbyggende omvandling. 
Temperaturforskjell i snøen kalles for temperaturgradienten, denne må være større enn 1 ºC 
per 10 cm eller 10 ºC per meter for at oppbyggende omvandling skal finne sted. 

 

 
Figur 4.12: Oppbyggende omvandling 

  

 

 

 

 

Krystallene endrer seg fra en avrundet form (finkornet og smelteformer) eller rim til større 
krystaller med plane flater og skarpe kanter, snøen blir kornete og blank i fargen, krystallene 
blir kantede i en størrelse på 2-3 mm. Skredfaren vil øke ved at kontaktflaten mellom 
krystallene avtar og isbroer blir borte. Formen kalles kantkornet snø og har 
hovedklassifiseringsform FC (Faceted Crystals). Vær observant på at RG krystaller og MF 
(Melt Forms) krystaller eller smelteformer, vil hele tiden bevege seg mot kantkornet snø 
dersom temperaturgradienten er stor nok (1° per 10 cm snø), men ved krystallstudie må 
observatøren fastslå hvor langt prosessen er kommet og hvilken snøtype det er i det enkelt lag. 
Når forholdene ligger til rette (stort porevolum og høy temperaturgradient) vil den 
kantkornede krystallen videreutvikle seg, flatene vil få striper og snøkornet vil bli uthult, 
veggene vil danne 120° vinkler på hverandre. Når snøkornet er blitt hult kaller vi den en 
begerkrystall og har hovedklassifiseringsformen DH (Depth Hoar), denne kan vokse helt opp 
mot 10 mm. Begerkrystallene står stablet oppå hverandre med åpningen ned som i et korthus. 
Etter lange kuldeperioder kan hele snødekket være omdannet til begerkrystaller og være 
særdeles ustabilt. Begerkrystall lag holdes ofte på plass av andre snø eller skarelag, men i det 
øyeblikket det kommer en belastning som ikke virker rett ovenfra, for eksempel 
skjærbelastning som en skiløper vil utgjøre på en skråning vil laget bryte sammen i 
kompresjonsbrudd som lett vil kunne bre seg utover i snødekket. 

Kantkornet snø og begerkrystaller kan også utvikle seg som tynne lag på bare noen cm. Dette 
skjer ofte ved at det er et skarelag begravd i snødekket. Skarelaget vil ligge der som en 
dampsperre når det er en tilstrekkelig temperaturgradient og den oppbyggende omvandlingen 
vil gå raskt under skarelaget. Utover vinteren vil prosessen spise opp skarelaget og laget med 
kantkorna snø vil bevege seg videre opp hvis forholdene legger til rette for det. 

I tillegg er det verd å merke seg at det vil oppstå et dampunderskudd over et skarelag som vil 
gjøre at bindinger og korn her vil brytes ned. Dette laget er ofte kun på 2-3 mm og derfor 
vanskelig å oppdage, men flere skred går nettopp i dette laget oppe på et skarelag. 

 

!Tynt snødekke og kaldt vær over tid gir en rask oppbyggende omvandling, og 
økende skredfare. NB spesielt vil et snøfall og vind etter en slik periode gi akutt 
skredfare. 

!Faresignal: Drønn i snøen er lag av kantkorna eller begerkrystaller som 
kollapser, er det bratt nok, over 30° vil et skred kunne løsne. 
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4.2.6 Andre korn- og krystallformer. 
Etter en natt eller flere med kaldt klart vær vil det dannes overflaterim, Hovedklassifisering 
SH (Surface Hoar). Overflaterim ser ut som fjærer som vokser oppe på snødekket, størrelsen 
er normalt fra 1-50 mm store, men under gunstige forhold kan vi finne rimkrystaller på opp 
mot 130 mm. Overflaterim dannes fordi under klare netter vil snøoverflaten bli kaldere enn 
lufta da det ikke er skyer til å reflektere stråling tilbake til jorda, dette gjør at overflaten mister 
energi og kjøles ned. Snøoverflaten kan bli 15 °C til 20 °C kaldere enn lufttemperaturen. Når 
så luft som er varmere kommer i kontakt med den kalde snøoverflaten kondenserer den og det 
dannes overflaterim. Dette rimet er svært glatt, men det vil ikke utgjøre noen trussel før det 
blir begravd av annen snø. Rimlaget kan også bli ødelagt av vind, smeltet av sol eller høyere 
temperaturer. Hvis et rimlaget så blir begravd uten å bli ødelagt, velter ofte krystallene, slik at 
de blir liggende som et tynt lag. Tykkelsen til laget kan være på 0,5-1 mm og vil utgjøre et 
farlig vedvarende glisjikt. I noen få tilfeller, som et resultat av at nysnøen ikke blir 
komprimert eller at rimkrystallene ikke blåser over ende, kan rimlaget stå som et luftlag. Ved 
en lav temperaturgradient vil rimlaget kunne vare i flere uker. Lommer som er samlet med 
rim pga vindtransport vil raskere enn omliggende snø kunne omdannes til kantkornet snø når 
temperaturgradienten fører til fuktighetstransport i snøen. Dette fordi rimkrystallen egentlig er 
en kantkornet krystall, men den er gitt en egen klassifisering fordi dannelsesprosessen er 
spesiell og på grunn av dens store betydning for skredfaren. På denne måten vil et rimlag 
kunne være et vedvarende svakt lag inntil snødekket stabiliseres gjennom en smelte – 
fryseprosess. 
Vinterstid, særlig i kystklima, kan vi finne lag med sprøhagl. Når vi ser nøye etter, er fargen 
hvitere enn tradisjonelt blanke "sommerhagl". De små kulene er også porøse og svarer til 
navnet sprøhagl. Sprøhagl er en nysnøform altså hovedklassifiseringsform PP, men 
underklasse gp (graupel), dvs sprøhagel betegnes PPgp. Størrelsen på sprøhagl kan variere fra 
ca 1-12 mm. Lagene vil normalt være relativt tynne, men kan også forekomme helt opp mot 
50 cm med sprøhagl, hvis vinden har samlet kornene i mindre groper og forsenkninger i 
terrenget. Sprøhagl vil kunne oppføre seg som kulelager og skape svært lokale (pga store 
lokale variasjoner) ustabile forhold hvor liten eller ingen ekstra belastning skal til for å utløse 
skred. 

 

4.2.7 Våt snø, smelteomvandling (smeltemetamorfose) 

Når snøen varmes opp til 0 °C begynner snøen å smelte. Dette kjennes ved at snøen blir kram. 
Snøen henger sammen på grunn av et tynt vannlag. Ytterligere smelting vil føre til at porene i 
snøen etter hvert fylles med vann. Når vann innholdet er over 8 % kan vann presses ut av 
snøen og ved 15 % vanninnhold renner det vann ut av snøen uten ytre påvirkning. Når 
snøpartikler smelter avtar også snøen styrke fordi bindingene mellom snøkorn reduseres og til 
slutt forsvinner. Dette betegnes gjerne på våren som råtten snø. Når vannet etter hvert 
dreneres ut vil snøen sette seg noe igjen og være fastere. 

Skredfaren vil øke på grunn av økende snøsig og minkende friksjon med underlaget når snøen 
blir fuktig og våt. Etter noe tid vil skredfaren avta fordi snøen setter seg. Når snøen blir 
gjennomvåt eller ”råtten” vil faren for sørpeskred være tilstede, spesielt ved mye regn og stor 
snøsmelting.  
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Dersom det blir kaldt og den fuktige snøen fryser vil skredfaren avta og snødekket vil 
stabiliseres. Et snødekke som har vært isoterm (0 °C) og som fryser igjen vil gi særdeles 
stabile forhold. 

4.2.8 Setning i snødekket, snødekket i bratt terreng. 

På flat mark vil snø synke sammen etter hvert som snøen setter seg gjennom nedbrytende 
omvandling og tettheten vil øke. Fordi porevolumet er størst i de øverste snølagene vil derfor 
bevegelse av snø i bratt terreng være størst i de øverste lagene og aller størst i nysnø - opp til 
10 cm pr døgn. Snøkorn vil følge tyngdekraften i bratt terreng, i tillegg vil setningen føre til at 
snøen beveger seg ned mot bakken. Denne bevegelsen kalles snøsig, og siget vil føre til et 
strekk og trykk i snøen med skjærspenninger mellom snølagene. Strekket vil være størst i de 
øverste delene av snødekket. Under setningsprosessen øker snøens tetthet og styrke fra 100 
kg/m³for nysnø til 300-400 kg/m³ for eldre snø. Desto brattere terrenget er jo større vil strekk, 
trykk og skjærspenningene være og jo større vil sannsynligheten for snøskred være. 

Hastigheten i snøsiget vil øke jo nærmere 0 grader temperaturen i snøen kommer og desto 
lavere densitet snøen har. Nysnø vil være den snøtypen som har lavest densitet. I tillegg vil 
bindingene mellom snøkorn avta når snøen blir kram, dette gjør at skredfaren øker når 
temperaturen stiger opp mot 0 grader i snøen. 

 

  

 

 

4.3 Vær som fører til økt skredfare 

Det er allment kjent at det er ved snøvær og vind at skredsituasjoner lettest oppstår. Det er 
intensiteten i snøakkumulasjon, det vil si hvor raskt samler snøen seg opp i en fjellside, som 
er den mest avgjørende enkeltfaktor når det gjelder sannsynligheten for at skred skal bli utløst. 
Erfaring viser at også temperatur har stor betydning for graden av fare. Kort oppsummert er 
de tre viktigste værfaktorene som bestemmer graden av skredfare: 

- Nedbør og intensitet 

- Vind  

- Temperaturstigning 

 

4.3.1 Snøfall og vind 
 
I Norge får vi vanligvis de største nedbørmengdene når de store, vandrende lavtrykkene 
kommer inn over landet. De etterfølges gjerne av bygevær som kan gi store nedbørmengder 
på kysten og i fjellene vest for vannskillet. Luftens innhold av vanndamp er 
temperaturavhengig ved at kald luft inneholder mindre vanndamp enn varm luft.  

 

!Når temperaturen stiger fra -2 grader opp til 0 grader i snøen, vil skredfaren øke. 
Dette, sammen med nedbør (nysnø) og/eller vind, vil kunne skape en akutt skredfare. 
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Figur 4.13: Lavtrykk møter fjellkjede ved kysten, snø i høyere områder 

 
Lavtrykk som treffer fjell ved kysten presses opp og tvinges til å avgi økende nedbør pga 
temperaturen synker, over en hvis høyde ofte som snø på grunn av temperatur. 
 
Temperaturen avtar vanligvis 0,6 °C pr 100 m oppstigning, når luften nesten er mettet med 
vanndamp. Ved tørr luft avtar temperaturen med opp mot 1 °C pr 100 m oppstigning. Når 
fuktig luft fra havet strømmer inn mot land, presses luftmassene opp, og temperaturen avtar. 
Luften kan da ikke innholde så mye vanndamp, slik at det dannes skyer og nedbør. Dette fører 
til at den største nedbørmengden vil falle i fjellene noen mil inn fra kysten. Etter at fjellene er 
passert, vil luften synke ned igjen. Nedbøren avtar og temperaturen øker fordi 
bygen/nedbørsområdet kommer ned fra fjellet og kan holde på mer av fuktigheten.  
 

 
Figur 4.14: Nedbørsskygge 

Losiden får nedbør, lesiden lite nedbør. 
 

 
Som regel gjelder det at nedbøren øker med høyden over havet. Det er vanskelig å gi 
generelle retningslinjer for ved hvilke nysnømengder og vindhastigheter snøskred kan utløses 
fordi styrken av svake lag og bindinger mellom enkelte lag vil avgjøre dette. I tillegg til 
nedbør og vind har terrenghelningen stor betydning. Snøskred kan utløses allerede ved nysnø 
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mengder på 20-30 cm på underlag som gir dårlig feste. Etter større snøfall, for eksempel 50 
cm eller mer i løpet av ett døgn, kan forholdene bli ustabile, og i bratt nok terreng vil det 
sannsynligvis gå snøskred. Hvis snøværet varer over lengre tid, vil snøen etter hvert sette seg, 
og det trengs noe mer snø før skredfaren blir like stor som ved et like stort snøfall på kortere 
tid. Intensiteten i snøfallet har derfor betydning for skredfaren. Forholdet mellom nysnødybde 
og sannsynlighet for naturlig utløste snøskred er fremstilt skjematisk i tabellen under. 
 

Snøtilvekst 
i 3 døgn 

Sannsynlighet for naturlig utløste snøskred, og skredtype 

Inntil 10 cm Sjeldne, svært lokale snøbevegelser (hovedsaklig løssnøskred) 

10-30 cm Noen lokale flakskred. Hyppige løssnøskred 
30-50 cm Hyppige lokale flakskred, hovedsaklig i bratte fjellsider. 
50-80 cm Utbredte flakskred også i slakere terreng. Generell fare over 

tregrensen. Enkelte større snøskred ned i dalbunnen. 
80-120 cm Hyppige, store snøskred ned i dalbunnen, av og til også utenfor 

kjente skredløp. 
over 120 cm Mulighet for sjeldne og inntil nå ukjente snøskred, både på nye steder og 

ut over gamle skredbaner og farekart. (Sone 2) 
 

Tabell 4.1: Snøtilvekst og sannsynlighet for naturlig utløste snøskred 
Tabellen gjelder for vindstyrke opp til 5 m/s, ved sterkere og vedvarende vind vil faren øke 

med ett til to nivå. 
 

Vinden transporterer snøen, samler den og legger den ut i brattheng. Ved temperaturer under 
0 °C og med relativ myk snøoverflate vil snøtransporten starte ved vind på 5 m/s, og allerede 
ved 10 m/s vil det være kraftig markfokk. 
Som en hovedregel kan vi si at når vinden dobles, øker vindens potensial til å transportere snø 
i tredje potens. Dette betyr at den akkumulerte snømengde per time i en fjellside må 
multipliseres med 8 (eller 2³) når vindstyrken dobles. Ved vindstyrke omkring sterk kuling til 
liten storm (20-25 m/s) kan vinden transportere store snømengder, og det kan bygge seg opp 
flere meter med snø på lesider i løpet av få timer. Mengden med løs snø som er tilgjengelig 
for vindtransport vil også være avgjørende for hvor mye snø som transporteres, men vær 
oppmerksom på at ved 14–16 m/s i vind vil kraftige skarelag rives opp og hardpakket snø vil 
begynne å flytte på seg. 
 
 
 
 
 
 
Værvarsel som gis av meteorolog i media og som er tilgjengelig på yr.no angir middelvind i 
lavlandet. For eksponerte områder over tregrensa viser erfaring at vi svært ofte kan doble den 
varslede vindstyrken. I tillegg er det en utfordring at vi ikke har tilgang til målinger fra 
værstasjoner som ligger i fjellet slik vi kjenner fra alpelandene og andre land som har 
utfordringer i forhold til snøskred. Dette innebærer at vurderinger av målt og prognostisert 
temperatur, nedbørsmengde og vindstyrke er usikkert i høyfjellet. 
Nedbørsmengde måles normalt i mm nedbør og angir hvor mye vann det utgjør når snøen er 
smeltet. 1 mm nedbør er ca 1 cm med snø (densitet: 1m³ = 100 kg). Akkumulert snømengde 

!Tommelfingereregelen er at ved vindstyrke sterkere enn liten kuling over flere timer, 
øker skredfaren til stor skredfare. 
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måles lettest ved at det legges ut en plate på 1x1m på bakken et sted som ikke påvirkes av 
vind, og hvor snøobservatøren kan gå hver dag og måle økning i snømengden oppå platen. 
Dersom det ikke er vindtransport av snø viser erfaring at nedbørsintensiteten må være på 2-
2,5 mm pr time for at skredsituasjonen skal bli kritisk. Dette fordi med stor snøakkumulasjon 
øker belastingen raskere enn styrkeøkningen i snødekket. Det må imidlertid bemerkes at det 
ved bygenedbør vil være store lokale forskjeller i nedbørmengde og – intensitet.  
  

Skredfare 0-8 m/s 8-15 m/s 15-20 m/s 20-25 m/s ¹ 
1. Liten >15 cm 0 0 0 
2. Moderat >20 cm >15 cm >5 cm 0 
3. Markant >30 cm >20 cm >15 cm >5 cm 
4. Stor >50 cm >30 cm >20 cm >10 cm 
5. Meget stor >80 cm >50 cm >30 cm >20 cm 

 
¹ Faren for skred kan være stor eller meget stor selv uten nysnø 
Tabell 4.2: Sammenheng mellom skredfare, snøfall og vind 

Eksempel på forholdet mellom skredfare, nysnømengde og vind i et sterkt vindutsatt område 
(vind er oppgitt i middelvind pr 10 min). 

 
 Sannsynligheten for å utløse snøskred varierer fra snøfall til snøfall. I enkelte tilfeller trengs 

det for eksempel 20 cm nysnø, mens det andre ganger må komme over 100 cm før det går 
snøskred. Etter snøfall og vind vil faren for selvutløste skred ganske fort avta, men faren for 
snøskred utløst på grunn av menneskelig aktivitet vil fortsatt være stor. 

 
 
 
 
 

 
 

4.3.2 Regn 
 Det er ikke bare snøvær som gir opphav til snøskred. Regn på snøen vil føre til at bindingene 

mellom snøkrystallene svekkes. I tillegg vil regn tilføre en vektøkning og en større belastning 
på snødekket. Under et regnvær vil temperaturen stige noe som generelt øker hastigheten på 
snø siget og svekker bindingene. For at regn som en enkelt faktor skal øke skredfaren 
vesentlig bør det komme mer enn 5-10 mm pr døgn. Vedvarende regn over flere dager vil 
gjøre snødekket gjennomvåt, noe som vil være med på å stabilisere igjen.   
Snøens konsistens er av betydning, idet regn på nysnø lettere fører til snøskred enn når det 
regner på en gammel snøoverflate. Dessuten kan sørpeskred bli aktuelt å vurdere i situasjoner 
med store nedbørmengder som regn.  
 
 

4.3.3 Temperatur i snødekket 
Temperaturen har betydning for snødekkets stabilitet. Ved lav temperatur gjennom hele 
snødekket vil all omvandlingen av snøkrystallene og isbrodannelsen mellom snøkornene gå 
sakte, og snødekket kan være ustabilt i flere dager etter et snøfall. Temperaturen over lengre 
tid (flere uker) har betydning for den oppbyggende omvandlingen av snøkrystallene. Lav 
temperatur på snøoverflaten og et forholdsvis tynt snødekke (stor temperaturgradient) vil føre 
til at de nedre lagene omvandles til kantkornet snø, som gjør at snødekket i løpet av kulde-

!Etter snøfall og vind vil faren for selvutløste skred ganske snart avta, men faren for  
snøskred utløst på grunn av menneskelig aktivitet vil fortsatt være stor. 
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perioden blir mer ustabilt. Ofte vil en lang kuldeperiode med et tynt snølag etterfulgt av nysnø 
og vindtransport gi oss svært ustabile forhold som vil kunne vedvare i flere uker.  
 

 
Figur 4.15: Oppbyggende omvandling i perioder med kaldt vær og tynt snødekke 

Vanndamp stiger opp gjennom snøen og kondenserer  
 
Når temperaturen stiger vil sintringsprosessen øke, men når snøen nærmer seg 0 grader blir 
den kram og fuktig, og isbruene mellom snøkorn vil avta i styrke og til slutt forsvinne. I 
tillegg vil snøsiget øke med økende temperatur på grunn av en raskere setning i snøen. Dette 
svekker stabiliteten i snødekket. Når hele snødekket er gjennomvåt vil det bli mer stabilt, men 
hele snødekket er ikke stabilt igjen før det fryser hele veien ned til bakken og isbroer dannes. 
 
 
 
 
 

4.3.4 Sol oppvarming 
 Utover våren vil solen få bedre og bedre tak, og strålingen vil føre til oppvarming av 

snødekket. Hvor mye solenergi som samles opp i snøoverflaten, er avhengig av snøens 
beskaffenhet. Nysnø som ikke er forurenset, vil reflektere opptil 90 % av innkommende 
solstråling. Eldre snø vil reflektere vesentlig mindre slik at gammel snø fortere vil varmes opp 
og bli fuktig. Fuktigheten vil trenge videre ned i snødekket, og stabile bindinger løses opp. 
Dette kan skje selv om lufttemperaturen er under 0 °C. Sterk solstråling om våren fører 
således til økende fare for snøskred. Dersom det er så kaldt om natten at det fryser nedover i 
snødekket vil dette stabilisere snødekket. I januar og februar vil soloppvarming normalt ha 
liten påvirkning på snødekket. 

4.4 Meteogram 

Forsvaret har en egen vær database som leveres av Met.no. Informasjon kan hentes ned over 
internett kilden.met.no, brukernavn forsvaret, passord vil variere fra år til år. Under 

Erfaring viser at skredfaren øker og er størst når varmfronten passerer, det vil si når 
lufttemperaturen passerer 0 grader. De første timene etter at varmfronten har passert er 

skredfaren størst.  
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Javameteogrammer vil du finne lokalvarsel for det spesifikke område du søker. Meteogram 
bør benyttes sammen med lokale værvarsel for det området du er i.  

I tillegg til Forsvarets metogrammer er det også tilgjengelige lokale værvarsel på www.yr.no. 
Disse er tilsvarende metogrammene på kilden.met.no. 

Vær oppmerksom på at verken stedsvarsel på yr, eller metogrammene på kilden er behandlet 
på samme måte av en meteorolog som tekstvarselet. Stedsvarsel på Yr eller metogram er 
maskinelt behandlede data, med en modell som ansvarlig meteorolog legger til grunn som 
mest sannsynlig, dette kan derfor avvike noe fra lokalvarselet utarbeidet av meteorologer. 
Derfor bør det alltid som et tillegg sees på lokalvarselet i tekstform for fylke fra met.no for det 
aktuelle området. 

5 Skreddannelse 

5.1 Skredtyper 
Snøskredene deles inn i tre hovedgrupper:  

- Løssnøskred 
- Flakskred 
- Sørpeskred 

 

5.1.1 Løssnøskred. 
Denne skredtypen opptrer som regel i overflaten av snødekket når bindingene mellom 
snøkrystallene er dårlig. Dette er typisk rett etter snøfall med lett nysnø i stille vær eller om 
våren når sol og regn smelter bindingene mellom snøkornene. Løssnøskred løsner oftest i et 
punkt og brer seg utover i pæreform. 
Løssnøskred går vanligvis i terreng som har en bratthet fra 45° til 60°. Normalt løsner et 
løssnøskred av seg selv når friksjon til underlaget og siden, samt snøens bindinger, blir 
overvunnet av tyngdekraften. Gjennom nedbrytende omvandling vil de naturlige bindinger 
mellom nysnøkorn reduseres og faren for løssnøskred vil øke, men normalt vil den utløsende 
faktor være vekten av snø, enten ved intenst snøfall eller ved snødrift som fører til at vekten 
av snøen blir større enn friksjonskreftene og bindingene mellom snøkorn (kohesjon). 
Løssnøskred vil sjelden utløses av personell. Dersom det skjer vil de som utløser løssnøskred 
normalt befinne seg over skredet. 

 

http://www.yr.no/
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Figur 5.1: Løssnøskred 

 
 
 
 
 
 

5.1.2 Flakskred 
Denne skredtypen kjennetegnes ved at et fastere snølag glir ut på et løsere lag som ligger 
lenger ned i snødekket eller ved bakken. Det dannes en skarp bruddkant langs øvre 
begrensning. Flakskredene kan omfatte store mengder snø, idet heng med flere hundre meters 
bredde kan gli ut samtidig. Bruddkantens høyde kan bli flere meter. Flaket vil brytes opp i 
mindre blokker nedover i skredbanen og ende opp som en flytende løs masse som også kan 
være luftbåren nedover skredbanen. Når flakskredet har stoppet vil snøen bli meget hard 
umiddelbart. Dette skyldes både kompresjon og oppvarming gjennom friksjon som så 
avkjøles igjen.  
Tabellen viser størrelseangivelse av flakskred 
 

Tallkode Betegnelse Volum 
1 Utglidning Inntil 100 m³ 
2 Lite Inntil 1000 m³ 
3 Middels Inntil 10 000 m³ 
4 Stort Inntil 100 000 m³ 
5 Meget stort Større enn 100 000 m³ 

 
Tabell 5.1: Klassifisering av skred i forhold til volum 

Denne klassifikasjonen er utgitt av NGI som et forslag til klassifisering. 
 
Selv om snøen er lett og løs nede i dalbunnen, kan det være fare for utløsning av flakskred 
høyere opp i fjellsiden der terrenget er mer vindutsatt, slik at snødekket kan danne flak. 

 Løssnøskred utgjør liten fare for militært personell.  
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Et flakskred kan være tørt eller vått. Dette gjør at de oppfører seg forskjellig. Det er derfor 
viktig å forstå forskjellene på tørre og våte skred; hva som utløser de og hvordan de oppfører 
seg.  
Tabellen under viser forskjeller på våte og tørre flakskred. 
 
 Tørre flakskred Våte flakskred 
Hva utløser skredet? Utløses ved at vekten av snøen, 

eller personer blir for stor ift de 
kreftene som holder snøen på 
plass 

Utløses ved at styrken til 
snødekket/bindingene 
mellom snøkorn svekkes 

I hvilken grad involverer 
de mennesker? 

Utløses av offeret selv eller 
noen som er sammen med den 
skredtatte i 90 % av tilfellene 

Utløses sjelden av 
mennesker, vanligvis naturlig 
utløst 

Hvilken værtype gir denne 
skredtypen? 

Vindtransport av snø eller 
intensivt snøvær 

Vanligvis utløst av regn, 
vedvarende solsmelting eller 
høye temperaturer 

Hvordan beveger de seg? Raskt (100 – 200 km/t), 
vanligvis med en sky av snø 
(luft båren) 

Sakte (35 – 100 km/t), som 
sement som renner, uten 
snøsky 

 
Tabell 5.2: Skjematisk fremstilling av forskjeller på tørre og våte flakskred 

 
 

 
Figur 5.2: Flakskred 

 
 
 
 
 

Tørre flakskred utgjør den største trusselen mot militært personell i terrenget. Våte 
flakskred er den største trusselen mot militære bivuakker og mot kjøretøy på veiakser. 
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5.1.3 Sørpeskred 
Denne skredtypen består av en flytende blanding av snø og vann, hvor vannet er 
dominerende. Sørpeskred kan inntreffe etter sterk snøsmelting eller kraftig regn på snødekket.  
Ved slike forhold bør man unngå å oppholde seg i bekkedrag eller der større bekker munner 
ut i dalbunnen.  Sørpeskred kan utløses ved mindre hellningsvinkel enn 30 grader (helt ned 
mot 0 grader) og ha rekkevidde langt utover 20 gradersregelen. 
Denne skredtypen er mest vanlig i kystnære områder tidlig på vinteren, hvor en på snødekt 
mark får store nedbørsmengder i form av regn. Sørpeskred kan også forekomme på våren i 
innlandet og i høyfjellet, men da også i forbindelse med store nedbørsmengder i form av regn 
og kombinert med snøsmelting. 
 

 
 

Figur 5.3: Sørpeskred 
Nedbør og snøsmelting sammen som demmes opp vil kunne være grunnlaget for et 

sørpeskred når demningen brister. 
 
 
 
 
 
 

5.2 Krefter som virker i et skred 
For å forstå hvordan et flakskred løsner, må vi se litt nærmere på de krefter som virker i 
snødekket. Avhengig av tid, temperatur og luftfuktighet vil det skje en omvandling av 
snøkornene i de forskjellige snølagene. Prosessene ser vi som avsetninger nedover i 
snødekket. I et heng vil snøkornene bevege seg delvis etter loddlinjen på grunn av setning, 
men tyngdekraften vil dessuten føre til en bevegelse (sig) parallelt med terrenghelningen. Det 
største siget får vi i bratte fjellsider. I tillegg kan snødekket gli mot underlaget dersom dette er 
glatt, som f.eks. svaberg eller grasmark. Resultatet av sig og glidning kan sees på at trær i 
bratte, snørike skråninger får en karakteristisk bøy fra roten og et stykke opp på stammen. 
  

 

Verken Forsvarets skredkart eller skredfareskala tar høyde for sørpeskred. 
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Figur 5.4: Strekk-, trykk- og skjærkrefter  

 
 
Fordi terrenget vanligvis skifter både i form, ruhet og helning, vil snøkornenes 
bevegelseshastighet variere fra sted til sted. Dette gir opphav til spenninger i snødekket. På et 
snøflak i en skråning vil tyngdekraften virke. For at flaket skal holdes på plass, må denne 
kraften tas opp langs sidene og mot underlaget. Vi må her skjelne mellom skjær-, strekk- og 
trykkrefter.  
Flakets evne til å tåle påkjenning er bestemt av snøens skjær-, strekk- og trykkfasthet. Dersom 
påkjenningen overstiger forankringskreftene, vil snøskred utløses. Av særlig betydning for 
skredfaren er skjærkreftene som virker på svake lag og bindinger mellom lag nede i 
snødekket. Slike lag eller sjiktoverganger har liten evne til å tåle stor påkjenning og i ustabile 
perioder kan påkjenningen fra en skiløper være nok til å initiere brudd i det løse laget. 
Dessuten kan hurtig pålagring av snø, enten ved nedbør eller fokksnø, forårsake skjærbrudd i 
et svakt lag. Bruddet høres ofte som et svakt drønn, eller et whooom. Dette vil resultere i at 
flaket mister forankringen og snøskred kan bli utløst dersom det er bratt nok. 
 

 
Figur 5.5: Krefter som virker i et snødekke i en skråning 

Øverst strekk krefter, i bunn trykkrefter, på sidene og mot underlaget skjærkrefter 
 
De aller fleste ulykker med skiløpere skjer fordi skiløperen selv utløser snøskredet, i 
motsetning til snøskred som løsner av naturlige årsaker. Under ustabile forhold kan brudd i 
snødekket i foten av en skråning bre seg hurtig oppover skråningen og utløse flakskred høyere 
oppe i fjellsiden. Sagt på en annen måte kan den som utløser skredet stå i flatt terreng som for 
eksempel i ei bekkeslukt hvor terrenget over eller ved siden er 30 grader eller brattere. 
  
 
 
 

Gå aldri nær inntil foten av bratte skråninger eller i disse når det drønner i snødekket. 
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5.3 Snøskred i bevegelse. 
Når snøskredet beveger seg nedover fjellsiden, øker hastigheten raskt. Bevegelsen er først 
glidende ved at snøflaket brytes opp i mindre snøblokker som glir som klosser på et plant 
underlag. Mindre skred med fallhøyde på 10 til 20 meter preges av et glidende snøflak som 
brytes opp i store blokker. I et større skred brytes blokkene opp, etter hvert som hastigheten 
øker, og snøskredet går over til en blanding av snø som virvles opp i luften (snøsky) og 
snøballer som ruller, hopper eller glir mot underlaget.(Henholdsvis saltasjons- og flytelag). 

 
 

 
Figur 5.6: Eksempel på brudd i et lagdelt snødekke 

 
I brudd øyeblikket ligger det vanligvis i bunnen et lag med snø som danner en såle for 
skredet, oppå denne et glidsjikt som ofte er et tynt lag av rimkrystaller eller et lag med 
kantkornet/begerkrystaller, oppå disse ligger selve skredmassene som i et flakskred ofte vil 
være finkornet hardpakket snø (fokksnø). 
 
Hastigheten til et tørt flakskred: 30-60 m/s (ca 100-200 km/t) 
Hastigheten til et våtskred: 10-30 m/s (ca 35-100 km/t) 
 
Hastigheten vil variere med terrenghelningen og underlaget. Våte snømasser vil ha større 
friksjon mot underlaget og får dermed ikke de store hastighetene som et tørt skred. Som et 
eksempel vil et skred med middels friksjon i en 30 grader bratt skråning ha en hastighet på 8 
m/s etter allerede 10 meter og med en densitet på 200 kg/m³ vil dette være nok kraft til å 
trykke inn en husvegg av tre. 
Skredmassene vil stivne til etter at snøskredet har stoppet, og snøen blir fast og hard. Denne 
snøen er svært tung å grave i, og ved redning er det derfor nødvendig å benytte stålspader. 
Skredavlagringen kan bli over 10 - 15 meter tykk dersom snøskredet stanser opp i trange gjel. 
I jevnt terreng er avlagringen betydelig tynnere. Dersom snøen er fuktig, har skredmassene en 
tendens til å bli avsatt i konsentrerte tunger eller spirer. 
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6 Stabilitetstester 

6.1 Snøprofil 

Snøprofil er en sjakt ca 2 meter bred og loddrett ned til bakken (eller 2 meter ned) med en helt 
glatt vegg. Formålet med snøprofilen er gjennom å studere lagdelingen i snøen mellom 
snøoverflaten og bakken å danne seg en forståelse av egenskapene til de respektive lag, samt å 
dokumentere dette på en etterrettelig måte. Gjennom de påfølgende stabilitetstester er 
hensikten å finne hvor stor tilleggsbelastning snødekket tåler før snøskred utløses og i hvilke 
lag dette skjer sett opp mot snøprofilen.  

Stabilitetstester bør gjennomføres i områder som er representative for de områdene vi ønsker 
å vurdere skredfaren i. Det innebærer samme eksposisjon og vi bør søke en helling som er 
over 30 grader. Snøprofilen bør gjennomføres over tregrensa, fordi det er her snøen i særlig 
grad er påvirket av vindtransport. Men dersom aktiviteten skal foregå under tregrensa eller at 
vi vet det er svake lag under tregrensa, så bør profilene gjennomføres her. En konkret 
snøprofil med stabilitetstester har sin klare begrensning. Den forteller hvor stor 
tilleggsbelastning snøen tåler akkurat der. Går du 10 m til siden kan testen gi helt andre svar. 
Det er derfor viktig at det gjennomføres flere stabilitetstester i de tilsvarende eksposisjoner. 
Gjerne også to stabilitetstester ved siden av hverandre i samme snøprofilsjakt som en 
verifikasjon. 
 
Utgangspunktet for valg av sted skal alltid være at det er trygt for den som skal utføre testene, 
det innebærer vurdering av størrelsen på skråningen, konsekvenser hvis du skulle løse ut et 
skred, terrengfeller og at det er personell som kan redde deg dersom du blir tatt. Skråningene 
tester gjennomføres i bør ha en høyde på 5 m til 10 m og være representative for området. 
Dersom vi er usikre på forholdene, eller det er vanskelig å finne et trygt lite heng på mer enn 
30 grader, kan profil og tester gjennomføres i slakere terreng. De som utfører stabilitetstestene 
må da være klar over at signalene og utslagene vil være mindre tydelig enn i bratt terreng. 
Snøprofilen lages ved at det graves en sjakt, ca 2 m i bredde og i utgangspunktet ned til 
bakken for å få en fullstendig oversikt i forhold til begerkrystall lag nede mot bakken. Dersom 
det er tatt flere profiler og det er mer enn 2 m til bakken er det tilstrekelig å grave 2 meter 
dypt (eller så dypt som vi har potensielle svake lag ut fra tidligere profiler). 
Veggen i snøprofilen mot hellingen gjøres loddrett og så glatt som mulig vinkelrett på 
skråningen i henhold til figur nr 2.32. Lagdeling i snøen markeres og hardheten i de 
respektive lag måles med håndtestmetoden. I håndtestmetoden starter du med knyttneve og 
presser denne med moderat kraft (ca 5 kg eller 50 N skyvekraft), deretter fire fingre, en finger, 
blyant med den butte enden inn og kniv. Dersom det er ren is markeres dette. Hensikten med 
testen er å finne potensielle lag som kan danne flak i et snøskred. Dersom vi finner slike lag 
oppå løse lag bør alarmen blinke rødt!  
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Figur 6.1: Tallverdier for håndtestmetoden 

 
 

 
 

 

 

 

6.1.1 Svake og ustabile lag i snødekket 

Gjennom snøprofilen og stabilitetstestene ønsker vi å påvise svake lag og glidesjikt i snøen. 
Det betyr at vi ser etter rimlag som kan danne en glideflate, sprøhagl lag som kan utgjøre 
glidesjikt som et kulelager, og selvfølgelig lag av kantkornet snø eller begerkrystaller som kan 
utgjøre lag som lett kollapser og har dårlige bindinger. I 80 % av skredene som utløses av 
mennesker skjer bruddet (årsaken) i svake og ustabile lag, 47 % i begravde rimlag, 26 % i lag 
av kantkornet snø og 8 % i lag av begerkrystaller. 

6.1.2 Snøprofilskjema 

Alle observasjoner du gjør i snøprofilen, må føres inn i en feltbok, slik at du kan føre dette 
som en logg på snøprofilskjema når du kommer inn, eller på elektronisk snøprofilskjema som 
for eksempel Snowpilot (tilgjengelig på internett). Snøprofilskjemaet er som en stridsjournal 
for skredvarsleren. Her kan du gå tilbake for å se hvordan snødekket var for noen dager siden 
slik at utviklingen kan studeres. Dette vil også være en journal dersom en ulykke skulle 
inntreffe. Snøprofilskjema ligger som vedlegg 2. 

6.1.3 Klassifisering av snøtyper 

De forskjellige korntyper av snø er delt inn i hovedtyper, hver hovedtype har sine 
undergrupper, noen av disse vil være av interesse da de beskriver hvor i en utvikling et 
snøkorn er noe som kan gi det andre egenskaper enn hovedgruppa (alle undergrupper er 
gjengitt i vedlegg 1). Dette er en internasjonal klassifisering (ICSI 2010) som også Forsvaret 
benytter. Korntypene i de enkelte lag skal føres inn i snøprofilskjemaet.  

Knyttneve 

Fire fingre 

En finger 

Blyant 

Kniv 

Is 

!Stedet for snøprofil skal alltid være trygt for den som skal studere snødekket. 

Dersom vi finner harde lag som kan danne flak oppå løse lag, så bør alarmen lyse rødt! 
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6.1.4 Korntyper 

Se figur 4.2 til figur 4.8 

 

Hovedform Hovedklassifikasjon Tegn 
Nysnø; krystallen lik eller nær sin opprinnelige form og 
hagel 

PP 
(Preciptation 

Particles) 

+ 

Maskinlagd snø MM 
(Machine Made 

snow) 

O 

Nedbrutte og fragmenterte; uregelmessige avrundede 
former med forgreininger, første del av nedbrytende 
omvandling, delvis nedbrutt 

DF 
Decomposing and 

Fragmented 
preciptation particles 

/ 

Finkornet snø; avrundede enkelt korn, sluttstadiet på 
nedbrytende omvandling, mekanisk nedbrutte 
krystallformer  

RG 
(Rounded grains) 

• 

Kantkornet snø; korn med plane flater og striper, første 
stadium av oppbyggende omvandling 

FC 
(Faceted Crystals) 

 

Begerkrystaller; hule krystaller, plane flater med striper, 
sluttstadiet på oppbyggende omvandling 

DH 
(Depth Hoar) 

^ 

Smelteformer; våte krystaller kan være frosset sammen, 
polykrystaller, sørpe 

MF 
(Melt Forms) 

О 

Rim; overflaterim eller hulromsrim, fjærlignende 
krystaller 

SH 
(Surface Hoar) 

V 

Is; rent islag hvor krystaller ikke lenger er synlige IF 
(Ice Formations) 

- 

 

Tabell 6.1: Hovedformer av snøkrystaller med tallkode og tegn 

 

6.1.5 Kornomvandling skjematisk 

Snøkorn vil hele tiden være i prosess mot en ny form til de blir vann. Figur 6.2 viser hvordan 
snøkorn kan omformes gjennom oppbyggende omvandling, nedbrytende omvandling, 
stillstand eller smelteprosesser.  

 

 

 

 



 36 

 

Figur 6.2: Snøkrystallenes omvandlingssyklus 

Alle krystaller kan smelteomvandles å bli til smelteformer (MF). Nysnøkrystallen (PP) vil 
gjennom nedbrytende omvandling bli til en nedbrutt og fragmentert krystall (DF). Denne vil 
gjennom nedbrytende omvandling bli til finkornet krystall. PP og DF krystaller kan ved liten 

tetthet og stor temperaturgradient i snøoverflaten gå direkte til små kantkornede (FC) 
krystaller (pent kaldt vær i lang tid med tynt snødekke). Ingen krystallformer vil gå tilbake til 
nysnøformer eller nedbrutte fragmenterte krystaller. En liten finkornet krystall er avslutningen 

på den nedbrytende omvandlingen. Den finkornede krystallen blir til en kantkornet krystall 
gjennom oppbyggende omvandling og den kantkornede krystallen blir til en begerkrystall, 

som er slutten på den oppbyggende omvandlingen.  

6.1.6 Bruddflatekvalitet 

Nyere forsking viser at bruddflatekvaliteten (Q) er svært avgjørende for hvor stor skredfaren 
er. Bruddflatekvaliteten er en betegnelse på hvor glatt flaten er der vi får et brudd/utglidning 
og hvor lett bruddet oppstår, noen ganger kommer snøblokka ut som om den er spent av ei 
fjær og nærmest skytes ut. Det er en helt klar sammenheng mellom at blokken skytes ut og 
stor skredfare. Tabellen under angir bruddflatekvalitet. Bruddflatekvalitet bør brukes til å angi 
kvaliteten av alle bruddflater i stabilitetstestene beskrevet over.  
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Figur 6.3: Q 1 - blokken kommer ut som om den var fjærbelastet 
 

Bruddflatekvalitet Beskrivelse av glide flata Merknad 

Q1 Blokka kommer skutt ut som 
om den er en ladet fjær 

NB varsel om 
skredfare 

Q2 Glideflata er glatt, eller litt ru  

Q3 Glideflata er ujevn Godt feste mellom 
lagene, eller brudd 
i et homogent lag 

 
Tabell 6.2: Kodifisering av bruddflatekvalitet 

 
 
 
 
 

 

6.2 Spadeprøven 
Spadeprøven er ikke en stabilitetstest (selv om mange tror det), men en metode å identifisere 
rimlag og andre potensielle kritiske lag, som kan være vanskelige å finne. Et begravd rimlag 
behøver ikke å være mer enn 1 mm tykt, dette vil være svært vanskelig å finne i profilen, men 
gjennom en spadeprøve vil det, dersom friksjonen er lav nok, gli på dette laget. 
Fremgangsmåten er å sage ut et trapesformet snøsøyle på samme måte som vi forsyner oss av 
en bløtkake, med samme bredde som spaden og noe smalere i bakkant. I bakkant skjærer du 
ikke mer enn lengden på saga. Med spaden i loddrett stilling forsøker vi så å trekke løs lag 
etter lag på jakt etter potensielt kritiske lag. Spadeprøven er gitt tallkoder for å anskueliggjøre 
friksjon mellom lag. Dette må ikke benyttes som en indeks for skredfare. ST er internasjonal 
forkortelse for Shovel Test. Av spesiell interesse er bruddet ved spadetesten dersom 
bruddflatekvaliteten er en Q1 (Shear Quality pkt 6.1.6). Når dette oppstår bør en merke seg 
spesielt denne lagdelingen med tanke på stabilitetstestene. 
 

!Q 1 er en klar indikator på stor skredfare. 
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Figur 6.4: Spadeprøven 

 
 
 
 
 

Tallkode Betegnelse Beskrivelse 
ST 1 Meget lett Glir ved saging eller isett av spaden 
ST 2 Lett Glir ved minimal belastning, svakt trekk i spaden 
ST 3 Middels Glir ved middels belastning, kraften øker noe fra 

ST 2 
ST 4 Vanskelig Glir ved stor belastning, trekker i spaden med stor 

kraft 
 

Tabell 6.3: Kodifisering av spadeprøven 
 

6.3 Kompresjonstest 

Dette er den første av tre forskjellige stabilitetstester som Forsvaret benytter. Testen er 
gunstig for å finne svake sjikt i snødekket og for å måle den vertikale belastningen som skal 
til før det oppstår kollaps i snødekket. Samtidig er den relativt rask og gjennomføre. 
Belastningen påføres vertikalt på toppen av en isolert snøsøyle, fjern snøen på toppen slik at 
spaden tykker loddrett ned og ikke skrått på toppen av søyla. Bruddene kan observeres i front 
av søylen (dette kan med fordel gjøres av makker som observerer). Spaden legges på toppen 
med fremsiden av bladet ned mot søyla, belastningen påføres ved slag med hånd, underarm og 
deretter hele armen. 

Fremgangsmåten består i å isolere en snøsøyle på 30x30 cm (målt parallelt med lagene) som 
går helt ned forbi de svake lagene, men ikke helt ned til begerkrystallagene nede ved bakken. 
Sidene på søyla må være helt glatte og jevne for at bruddene skal tre tydelig frem. Søylen må 
ikke være så høy at den begynner å vakle, det vil si maksimalt rundt 1 meter. Høyden av 
søylen noteres. Dersom et lag går til brudd under isolering av blokken eller under pålegging 
av spaden noteres det som CTV (Compression Test Very easy).  

NB! Spaden må ikke brukes til å brekke løs snøblokka 
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Så påføres det inntil 10 ”slag”, eller fall med håndleddet. Belastningen skal ikke være mer enn 
det vekten av hånda utgjør fra 90 grader til fall ned på spaden, dersom et lag går til brudd ved 
for eksempel 7 håndleddsfall anføres dette som CT 7. Deretter fjernes snøen ned til det laget 
som gikk til brudd og forsetter med håndleddsfall 8,9,10 osv. Fra 11 til 20 fall brukes hele 
underarmen og fra 21 til 30 fall hele armen med neven knyttet (men uten å slå). Testen 
avsluttes på 30 og det føres CTN (No fracture), dersom det ikke oppstår brudd eller kollaps. 
Hvis på noe tidspunkt den øverste delen av blokken under spaden ikke lenger er 
sammenhengende og kraften fra spaden dermed ikke overføres til resten av blokken fjernes 
den ødelagte snøen. Testen er ikke valid på svake lag som ligger mer enn 100 cm dypt, da må 
snø fjernes over for så å belaste søyla. I dette tilfellet kan bare informasjonen om potensielle 
svake sjikt brukes, mens vektpåføringen ved brudd (for eksempel CT 7) ikke kan brukes 
direkte til å vurdere stabilitet.   

 
Figur 6.5: Kompresjonstest 

 

Tallkode Betegnelse Beskrivelse 
CTV Meget lett Brudd ved isolasjon av blokken  
CT 1-10 Lett Brudd ved liten belastning 
CT 11-20 Middels Brudd ved middels belastning 
CT 21-30 Vanskelig Brudd ved stor belastning 
CTN Ingen brudd Ikke brudd 

 

Tabell 6.4: Kodifisering av kompresjonstest 

 

6.4 Utvidet kompresjonstest 

Utvidet kompresjonstest er en forholdsvis ny test som, etter erfaring så langt viser meget 
pålitelige resultater i forhold til snødekkets evne til å forplante et brudd. Hvor lett et brudd 
forplanter seg i snødekket har stor betydning for hvor lett et skred kan løsne. Dette er en test 
som det er naturlig å gjennomføre dersom du får en CT 0-10 på kompresjonstesten. Viser 
kompresjonstesten et relativt stabilt snødekke er det liten grunn til å tro at ECT (Extended 
Colum Test) vil gi noe utslag. ECT viser så langt resultater som den mest pålitelige enkelt 
testen i forhold til å vurdere om snødekket er stabilt eller ustabilt. 
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I stedet for å isolere en snøsøyle på 30x30 cm, isolerer du her 90x30 cm, der de 30 cm er 
oppover i skråningen. Spaden legges på i det ene hjørnet av søylen, og belastning av søylen 
gjøres på samme måte som under kompresjonstesten. Først 10 slag/fall med håndleddet, 
deretter 10 slag/fall med underarmen og til slutt 10 slag/fall med hele armen. Når 
brudd/sprekk oppstår i snøsøylen, noteres antall slag og om bruddet spredte seg ut over hele 
flata. Hvis ikke gis et slag til og dersom bruddet brer seg gjennom hele snøsøyla vurderes 
snødekkert som ustabilt. Dersom bruddet ikke forplanter seg umiddelbart eller på første slaget 
etter initialbruddet anses snødekket som stabilt.  

Bruddflatestudie viser også svært ofte at dersom første bruddindikasjon sprer seg i hele søyla 
eller med påfølgende slag, kommer blokka ut med en Q1 (pkt 6.1.6). Utvidet kompresjonstest 
føres eksempelvis ECT 6/6, ECT 6/7 eller ECTNP (No Propagation). Første siffer angir antall 
slag til initialbrudd. Andre siffer angir antall slag til bruddforplantning i hele søylen. Testen er 
ikke valid for svake lag dypere enn 100 cm, er det svake laget dypere må snø fjernes over. 
Dette gir samme forbehold for interpretasjon av testresultatet som for kompresjonstesten.  

 

 
Figur 6.6: Utvidet kompresjonstest 

 

Utvidet kompresjonstest bør gjennomføres etter spadeprøve og kompresjonstest, og de 
respektive testene vurderes så opp mot hverandre.  

 

 

 

 

6.5 Rutsjblokk 

Rutsjblokk er en direkte test av stabiliteten i snødekket med økende vertikal belastning. En 
rutsjblokk tar 25-40 minutter å grave ut. Dette er arbeidskrevende i forhold til hva den gir av 
informasjon. 

!Har du funnet et glatt rimlag eller et lag med kantkornet snø, hvor du får 
utglidning/kollaps på CT 0-10 og bruddforplantning på ECT, må varsellampene lyse. 
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Testarealet er 3 m². Når snøen er løs kan det være vanskelig å teste de aller øverste lagene 
(20-30 cm). Det er også en usikkerhet i forhold til om metoden gir et riktig bilde av svake lag 
dypere enn 1 m under overflaten. 

En loddrett vegg graves ut i snøen til en lengde av 2,5-3 m og en dybde av 1,5-2 m. For å 
isolere den 3 m² store blokken graves det grøfter på hver side i 1,5 m lengde, den øverste eller 
bakre langsiden kuttes ved hjelp av en lavinesnor eller en snøsag, dersom denne er lang nok. 
Det finnes spesielt lange snøsager og snorer for å skjære på sidene i stedet for å grave. 
Dersom sag nyttes på sidene må blokka skjæres som et trapes for å forhindre at den kiler seg. 

Etter at blokka er isolert, belastes den i 7 trinn med suksessivt økende belastning inntil blokka 
eventuelt glir ut i et svakt sjikt, etter skala i tabell 2.10. 

 
Figur 6.7: Rutsjblokk  

 

Trinn Belastning som får blokken til å gli ut 

RB 1 Ved utskjæring uten tilleggsbelastning 

RB 2 Når en skiløper forsiktig beveger seg in på blokken (på øvre halvdel av blokken, 
30-40 cm nedenfor øvre kant) 

RB 3 Skiløperen gjør en gyngende bevegelse uten å løfte heler eller ski 

RB 4 Skiløperen gjør et hopp og lander på samme sted 

RB 5 Skiløperen hopper en gang til på samme sted 

RB 6 Hopp uten ski på samme sted. Dersom snøen er løs, kan man med skiene på gå 
ned til midten av blokka, gynge en gang deretter hoppe 3 ganger 

RB 7 Ingen av de foregående trinnene forårsaker rent brudd 

 

Tabell 6.5: Kodifisering av rutsjblokk 
Angitt over er den amerikanske klassifiseringen av rutsjblokk, den Sveitsiske er noe 

annerledes. 
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6.6 Validitet av stabilitetstester 

Ved kompresjonstesten angis det at verdier på 13 og lavere indikerer skredfare, mens 14 og 
høyere angir stabilitet, dette er ikke en absolutt sannhet. Erfaring fra feltforsøk viser at vi kan 
ha CT 5 og det er fortsatt skredfare 2, og vi kan ha CT 19 og skredfare 3. Det er derfor viktig 
at det ikke bare benyttes en testmetode, men flest mulig i forskjellige eksposisjoner. I tillegg 
bør det gjennomføres to CT ved siden av hverandre og resultatene bør gi tilnærmelsesvis det 
samme resultatet.  

Rutsjblokk gir et noenlunde kvantifiserbart mål for stabiliteten i snødekket. Vær allikevel klar 
over at i en relativt homogen fjellside kan variasjonene i snødekket være svært store, slik at en 
rutsjblokk alene kan gi et helt feil bilde. Dog gir rutsjblokken liten variasjon i test resultatene 
sammenlignet med de øvrige testene. 

ECT viser en god sammenheng mellom resultater og faktisk skredfare, men det kan synes 
som den er for konservativ når det er et fast lag med for eksempel fokksnø over det svake 
laget som går til brudd. 

Ingen av stabilitetstestene tar inn over seg den stabiliserende effekten som lagene over det 
svake laget gir. Dette kan for eksempel være kompakt fokksnø over et lag med kantkornet 
snø, hvor du får en CTV, men hvor du kan hoppe på snødekket uten at noe skjer tiltross for at 
du frigjør nedenfor og på sidene, men ikke kutter i bakkant. Strekk kreftene i snødekket 
holder snøen med deg som tilleggsbelastning på plass. Dette er en svakhet ved alle de 
beskrevne testene fordi søylene (CT, ECT) eller flata i rutsjblokka frigjøres helt fra kantene, 
dvs at vi tester kun styrken og friksjon i det svake laget.  

Forsvarets vinterskole sammen med NGI jobber nå med en ny test (SLAB) test som også tar 
inn effekten av kreftene som holder snødekket på plass. Dette er en test hvor søyla ikke 
frigjøres i bakkant. 

Testene gjennomføres i slakere terreng (med unntak av Rutsjblokk). Dette kan være en riktig 
vurdering når snøforholdene er så ustabile at det ansees som risikobetont å eksponere 
personell i mindre formasjoner over 30 grader. Den som gjennomfører testene må da være 
klar over at resultatene vil være forskjellige, eller vanskeligere å tyde enn tidligere erfaringer 
og krever mer erfaring. 

6.7 Bruk av sprengstoff  

Forsvaret bruker i utgangspunktet ikke sprengstoff verken for å vurdere skredfare eller for å 
sprenge ut skred. Dersom det skal gjøres må det være spesielle forhold og utføres av personell 
fra skredgruppe. 

Må det av sikkerhetsmessige grunner sprenges ut fjellsider eller skavler så kan dette gjøre 
som vist på figur 6.8. Ladninger graves så dypt ned som mulig i bakkant av skavlen eller 
antatt bruddkant. I tillegg kan det med fordel fires en større ladning ned på snøoverflaten, noe 
nedenfor antatt bruddkant. Dette gjøres med tau. Ladningene settes av parallelt eller med en 
liten forsinker hvor overflateladningen går først. Størrelsen på ladningene og antall vil variere 
ift snømengde, formasjon og utstrekning på skredfarlig område. Men som et eksempel kan 
ladninger i bakkant være på 5 til 25 kg og ladning i overflaten være på 5 til 50 kg. Uansett 
størrelsen på ladningene så må snødekket være ustabilt. På et stabilt snødekke vil det ikke 
være mulig å sprenge ut skred (og heller ikke nødvendig).  

 For stabilitetstest av snødekket med sprengstoff benyttes små ladninger fra 0,5 -1 kg. Best 
effekt på snødekket mtp trykk har en ladning som avfyres en meter over antatt bruddkant. 
Ladninger monteres da på brøytestikker eller lekter For å sette ut disse kreves det helikopter.   

 



 43 

 
Figur 6.8: Plassering av sprengstoff ved skredsprengning 

 

6.8 Bruddkantundersøkelser 

Bruddkantundersøkelser der det nylig har gått skred kan gi verdifull informasjon. Hensikten 
er å finne ut hvorfor skredet har gått, hvilke lag som har gått til brudd. Før du går opp en 
skredbane, eller ut i den, må faren vurderes for at ny snø kan skli ut fra bruddkanten, eller 
andre skredbaner som kan virke inn mot området. Normalt er skredbanen hvor et skred nylig 
har gått et sikkert område, da det er lite sannsynlig at den gjenværende snøen kan løse fordi 
den normale strekkbelastningen som har vært, er fjernet og at forankringskreftene er større 
enn de krefter som kan trekke resterende snø ned. Bruddkantundersøkelsen gjennomføres ved 
at det graves en profil og at det gjennomføres stabilitetstester. Profilen bør graves 1 m ovenfor 
bruddkanten.  

 

6.9 Fritt vanninnhold i snødekket 

Fritt vanninnhold betegner innholdet i volumprosent av vann i snøen. Fritt vann forekommer 
bare i snø som har en temperatur lik 0 grader. For å teste snøens fuktighet trengs tørre votter 
eller hansker. Før du begynner å teste det frie vanninnholdet må overflatelaget i profilveggen 
fjernes for å komme til lag som ikke er påvirket av lufttemperatur eller sol stråling. 
Vanninnholdet registreres ved at du klemmer snøen med handske eller vott for å se i hvilken 
grad den kitter seg, eller om det kan klemmes ut vann av snøen. Tabellen under angir de 
kvalitative og kvantitative betegnelser. 
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Tallkode Betegnelse Egenskap Tilsvarer 
vanninnhold 

i % 

Grafisk 
symbol 

1 Tørr Snøtemperaturen (T) er under 0 °C. 
Snøen lar seg vanskelig kitte 
sammen. 

0 (blank) 

2 Fuktig T = 0 °C. Fritt vann er ikke 
merkbart, men snøen er kram og 
kan kittes sammen. 

<3 | 

3 Våt T = 0 °C. Fritt vann mellom enkelte 
snøkorn kan observeres gjennom 
lupe, men vannet kan ikke presses 
ut ved moderat sammentrykking 

3-8 || 

4 Meget våt T = 0 °C. Van kan presses ut ved 
moderat sammentrykking, men 
snøen inneholder fortsatt en del luft 
i porene.  

8-15 ||| 

5 Sørpe T = 0 °C. Snøen er gjennomtrukket 
med vann og inneholder lite luft. 

>15 |||| 

 

Tabell 6.6: Kodifisering av fritt vann i snø 

Vanninnholdet i snøen er en faktor som må vurderes i analysen av snødekket. Høyt 
vanninnhold vil svekke bindingene mellom snøkrystallene, samtidig som økt vanninnhold 
etter regnvær vil være med på å øke vekten av snølagene som har høyt vanninnhold. Derimot 
vil meget våt snø eller sørpe være med å stabilisere tidligere glatte rimlag eller sprøhagllag. 

6.10 Temperatur i snølagene/ temperaturgradient 

I tillegg til at lufttemperaturen skal måles ved profilen 1,5 m over bakken skal også 
temperaturen i de forskjellige snølagene måles. Intervallene kan avhenge av forholdene, men 
intervall på 20 cm er normalt, med unntak av i overflaten. Den første målingen i overflaten, 
deretter på 10 cm, 30 cm, 50 cm, 70 cm osv. Temperaturen skal måles i skyggen. Dersom 
snødekket er isotermt (0° C) hele veien måles ikke intervallene. Ved potensielle svake lag i 
snødekket kan temperaturen måles både på oversiden og på undersiden av laget, for å påvise 
at prosesser skjer som vil svekke laget ytterligere evt ikke skjer. 

For måling av snøtemperaturen anbefales digitalt termometer. Termometeret må kalibreres. 
Giveren (sensoren) til termometeret bør kunne stikkes 15 cm inn i snøen. 

Hensikten med å se forskjellene i snøtemperaturen er å fastslå snøens temperaturgradient. 
Dersom denne er mer enn 10 °C pr m, eller 1 °C pr 10 cm, vil det foregå en oppbyggende 
omvandlende, noe som igjen betyr at svake lag vil utvikle seg og bli enda svakere. Der hvor 
det er varmere i de øvre lagene som en effekt av solstråling eller væromslag vil dette kunne 
svekke bindingene og øke snøsiget, men når det så fryser igjen vil det føre til bedre stabilitet. 
Dersom en slik tine/frysesyklus pågår over mange dager i snøoverflaten kan det dannes 
kantkornet snø, som kan danne et varig svakt lag etter at det blir begravd i snødekket. 

Husk at alle snøtermometer må kalibreres ved at de kontrolleres i issørpe (0 °C). 
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7 Sikkerhet for personell som jobber med skredfarev urdering 
 

 

 

7.1 Kompetansenivå og utrustning 

Personell som skal jobbe med skredfarevurdering i felt skal alltid jobbe sammen i makkerpar, 
dette er et ufravikelig krav. Begge skal være trent i bruk av skredsøker, søkestang og spade. 
Dette utstyret skal nyttes. Makkerparet skal ha med seg samband, helst mobiltelefon med 
dekning eller satellittelefon. 

Personell som skal vurdere skredfare for militære avdelinger skal ha gjennomført 
skredfarevurderings kurs ved Forsvarets vinterskole. UD 2-1 setter også de samme krav for 
personell som skal utføre skredvarsling under øvelser. 

7.2 Ruteplanlegging i forbindelse med feltundersøke lse 

Forut for at et makkerpar reiser ut for å gjennomføre snøprofiler og skredfarevurdering er det 
viktig at det legges en plan for hvor de skal ferdes. Denne planen skal også være tilgjengelig 
for personell som er inne i leir. Ofte vil været være utfordrende, noe som vanskeliggjør 
navigering. Forberedelser for å gjøre navigering sikrest mulig er derfor meget viktig. 

Når en skal bevege seg inn i en skråning for å gjennomføre en snøprofil er det viktig at 
makker alltid står igjen på sikker grunn til den som går inn gir klarsignal og er trygg på 
stabiliteten der profilen skal graves. Skråninger høyere enn 5 m kan inneholde nok snø til å 
begrave deg, det er derfor viktig å vurdere konsekvensene dersom et skred løses ut. Dersom 
du løser ut et skred eller en utglidning er det en stor fordel å være så høyt oppe i skredet som 
mulig. Det vil si at en skal alltid gå inn i skråningen ovenfra og aldri fra bunn. Har du en 
spade i hånda kan du ha mulighet til å benytte denne som anker for å unngå å følge med 
skredet nedover. Står du derimot i bunnen av fjellsiden eller hellingen vil du få skredet over 
deg. Vær også oppmerksom på at du kan utløse skred og at skredet kan bre seg ut i terreng 
som er slakere enn 30 grader, dersom terrenget blir brattere på en av sidene eller over deg. Du 
kan altså utsette deg for skredfare i et terreng som er 25 grader bratt dersom terrenghellingen 
er over 30 grader i samme fjellside eller skråning. Du bør også være oppmerksom på at 
snøhellingen kan være brattere enn 30 grader selv om kartet sier at den er under 30 grader. 
(ref fig 3.3)  

 

 

 
!Du skal alltid gå inn i hellingen så høyt oppe som mulig. 

Mange tidligere skredeksperter og guider er ikke lengre blant oss fordi skredet ikke skiller 
på soldater og skredutdannet personell – dette må også du ta hensyn til. 
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7.2.1 Terrengfeller 

Terrengfeller er områder hvor terrenget vil forverre situasjonen dersom skred skulle gå. 
Eksempler på dette er der hvor skredbanen går inn i skog, utfor skrenter, skredbaner med 
synlige steinformasjoner og bekkeslukter. Skredbaner som inneholder terrengfeller bør 
unngås i forbindelse med skredfarevurderings arbeid.  

 

   

  
Figur 7.1: Terrengfelle i bekkeslukt  Figur 7.2: Terrengfelle ned i flatt 

terreng 

 

   

Figur 7.3: Terrengfelle utfor skrent/   Figur 7.4: Terrengfelle inn i skog 

ned i vann/islagt vann   

 

8 Vurdering av skredfare 

8.1 Faktorer som skal vurderes 

Skredfaren er et stort puslespill hvor du kun kjenner deler av det. Å vurdere skredfaren der du 
står er relativt enkelt, men svært ofte skal det gis et varsel, eller gjøres en vurdering frem i tid 
som også dekker områder hvor det ikke er gjennomført tester og profiler, men som du antar 
har tilsvarende forhold som der det er utført snøprofiler. I tillegg gir feltarbeid også andre 
viktige observasjoner som nødvendigvis ikke lar seg tallfeste, men som er viktige 
tilleggsopplysninger. Dette kan være nylig skredaktivitet i området, drønn i snødekket, 
oppsprekking og/ eller utglidning av snødekket. 
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Faktorer som må vurderes: 

- hvordan været har vært i de siste 3-4 dager 

- hvordan snøen er i de aktuelle områdene, hvilke variasjoner finnes i snødekket, 
hvordan har snøpålagringene og været vært gjennom vinteren. 

- varige svake lag, samt tykkelse og dybde på de svake lagene 

- hvilke signaler (verdier) stabilitetstestene gir 

- hvilke andre observasjoner du har fra feltarbeidet 

- hvilket vær som er forventet de neste 24-48 timer og hvordan det vil virke på 
snødekket 

 

 

 

8.2 Metodikk 

Når en gruppe skal gi et skredvarsel for et område, må alle være kjent med hvordan 
forholdene har vært, værhistorikk. Le og lo sider er viktig. Deretter må det enkelt makkerpar 
som har tatt snøprofiler legge frem sine observasjoner, disse må også inkludere alt man har 
sett av skredrelaterte observasjoner gjennom dagens feltarbeid.  

Værvarsel for den perioden du skal gi et varsel for er viktig. Her er det spesielt, vind, stigende 
temperatur og nedbør som er viktig. Husk at værvarsel fra meteorolog, yr eller metogrammer 
er gyldig nede i lavlandet, mens militære avdelinger ofte ferdes i høyfjellet, hvor spesielt 
vinden er sterkere enn i dalene, ofte det dobbelte av vinden i lavlandet. I tillegg vil 
temperaturforskjeller gjøre at nedbør som har kommet som regn i lavlandet vil ha kommet 
som snø i fjellet, samt at på en viss høyde vil snøen gå over fra kram til tørr snø – noe som 
øker vindens evne til snøtransport. Naturlige spørsmål å stille seg er: 

- Hva vil det været som er varslet gjøre med snødekket – vil det blir mer eller mindre 
stabilt?  

- Vil et mildvær påvirke de svake lagene og i så fall hvor dypt?  

- Hva betyr nedbør i form av regn?  

- Hva vil kraftig vind gjøre med snødekket? 

 

 

 

Deretter må de involverte bli enig om et skredvarsel, konsensus i gruppen er viktig. Alle skal 
bli hørt og alles meninger er viktige for å belyse mest mulig om de rådende forhold. Likevel 
er erfaring viktig og synspunktene til de mest erfarne bør vektlegges størst tyngde når varselet 
skal gis. 

8.3 Den militær skredfare skala 

Den militære skredfare skala er ny pr 1. november 2008. Skalaen er identisk med den 
internasjonale skredfareskalaen, men i stedet for å ha en vurdering i forhold til infrastruktur, 
har den militære skalaen militære tilleggsbestemmelser som gir retningslinjer i forhold til 
Forsvarets skredkart. 

!Husk at du ikke kjenner alle faktorene som kan gjøre seg gjeldene ift skredfaren. 

Store naturlig utløste skredene starter gjerne høyt opp og går helt ned i dalbunnen. 
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Tabell 8.1: Forsvarets skredfareskala 

 

8.4  Skredfarevarsel 

Under alle øvelser der det er mulighet for snøskred skal øvingsleder ha en kvalifisert person 
eller gruppe som utgir skredfarevarsel daglig, den eller disse personene skal ha gjennomført 
skredvarslingskurs hos fagmyndighet for vintertjeneste i Forsvaret. Under øvelser på 
brigadenivå eller større skal det være etablert en skredgruppe som utgir varsel hver kveld med 
en gyldighet på 24 timer (ref UD 2-1). Forsvarets skala for skredfarevarsel skal nyttes. 
Skredfarevarselet skal som et minimum inneholde faregraden og de militære 
tilleggsbestemmelser, disse skal gjengis ordrett. Varselet bør ha en varighet på 24 timer. 
Dersom det blir store endringer i forholdene må det være mulig å øke skredfarevarselet innen 
perioden for siste varsel utløper. Skredfarevarselet må nå alle deltakende avdelinger helt ned 
til de enkelte lag og patruljer.  

 

 

 

8.4.1 Feilkilder i varsling 

En av utfordringene for skredvarsling er å vurdere observasjonene, tester og værvarsel på en 
objektiv måte. Mennesket har i stor grad en evne til å tilpasse observasjoner og elementer på 
en slik måte at de passer inn i det bilde vi allerede har skapt oss eller ønsker å danne oss. Skal 
en avdeling gjennomføre en marsj i et utfordrende fjellterreng, er mange forberedelser gjort, 
det er dannet forventninger, ønske om å gjennomføre og gruppepress. Skredvarsleren eller 
skredgruppa må distansere seg fra dette slik at de har et best mulig grunnlag for å gi et så 
objektivt varsel som mulig. Hvis ikke er våre kunnskaper og ferdigheter om snø og skred til 
liten nytte. Derfor må skredvarsleren ha et konkret oppdrag som er atskilt fra avdelingens 
operative planer, mål og ønsker. Skredvarslingsarbeidet må være transparent og må inneholde 
et kvalitetskontrollsystem. Dette kan for eksempel være en logg av arbeidet med konklusjoner 

Skredfaren er ikke lik overalt, selv om det er utgitt et varsel 
må sjef på stedet gjøre selvstendige vurderinger  
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og gyldige varsel fra dag til dag. I denne loggen må alle observasjoner som er skredrelaterte 
registreres. Dette kan være utglidninger, drønn i snøen, mengde med løs snø, akkumulert 
nedbør osv. Skredvarsling må ikke baseres på en snøprofil og et sett med tester, skredfaren må 
fastsettes ut fra flere profiler i alle eksposisjoner, felt observasjoner og værmeldinger. 

 

 

Figur 8.1: Den menneskelige faktor og vår vurdering 

Det er viktig å unngå eller redusere de subjektive elementene i skredfarevurderingen, og at 
varsleren forholder seg til de fakta en kjenner til. Det må skilles mellom fakta og vurdering. 

 

8.5 Skredkartet 
Kartserien M711 i målestokk 1:50.000 og med ekvidistanse 20 m, dekker i dag omtrent hele 
landet. Snøskred kan bli utløst ned til 30° helning. Det tilsvarer en høydeforskjell på 20 m 
mellom høydekoter på 0,7 mm, og på 100 m mellom høydekoter på 3,5 mm. Er avstanden 
mellom høydekotene mindre, eller lik dette, er det bratt nok til at snøskred kan løsne. På 
denne måten kan mulige løsneområder avgrenses på kartet. Man må her være klar over at 
bratte heng som er lavere enn 30-40 m, sjelden kan leses ut fra høydekurvene. Da har vi kun 
høydeforskjellen mellom to høydekurver å gå ut fra. Kart i denne målestokk er derfor ikke 
nøyaktige nok til å påvise bratthet i mindre heng. 
 
Skredkartet er basert på et vanlig M711 kart, men ved hjelp av NGIs topografiske modell 
viser kartet områder hvor det kan gå snøskred. I tillegg er de enkelte skredbaner synfart og 
vurdert av skredeksperter. Kartet er utarbeidet for Forsvaret til planlegging og gjennomføring 
av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål. Det er til sammen laget 87 
skredkart som dekker de områdene hvor Forsvaret øver mest. Skredkartene er turkart og 
baserer seg på at skred ikke skal gå ut over sone 2 innenfor en 100-års periode. Infrastruktur 
kart er vesentlig strengere og tar høyde for et skred pr 1000 år. Forsvarets skredkart er også 
gjort tilgjengelige for sivile på internett, www.skrednett.no, og på www.snoskred.no. 
Utsnitt av et snøskredkart er vist i figur 2.43 (fra 1532 IV KIRKESDALEN) . 
 

http://www.skrednett.no/
http://www.snoskred.no/
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Figur 8.2: Skredkart 

Mørk rød angir terreng brattere enn 30 grader. Lyse rødt angir største utløpsområde. Pila angir 
en typisk trase i dalbunnen som vil stenge ved skredfare 4 – Stor skredfare. 

8.5.1 Snøskredkartets inndeling i soner 
Kartet er delt i følgende soner: 
-Sone I: Utløsningsområde for skred  
-Sone II: Utløpsområde for skred (basert på 100 års skred) 
 
Sone I 
Sone I fremkommer ved hjelp av høydekurvene på kartet, og avmerkes overalt der avstanden 
mellom 20 m-høydekoter er 0,7 mm eller mindre dvs 30° eller brattere og det ikke er tett 
skog. Terrenget er bratt nok til at skred kan bli utløst. Enkelte bratte områder er utelatt fordi 
skogen står så tett at muligheten for skred anses som liten (etter synfaring). 
 
Sone II 
Terreng som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred. Sone II 
fremkommer som et resultat av en beregningsmetode for hvor langt snøskred kan tenkes å gå, 
basert på erfaringer fra et stort antall skredbaner (NGI’s topografiske modell).  

8.5.2 Begrensninger i snøskredkartet 
Kartet viser kun utløsningsområder som kan identifiseres ved hjelp av kotegrunnlaget. Det 
kan derfor forekomme skred fra mindre heng som ikke er av merket på kartet. I bekkedaler er 
høydeforskjellen ofte mindre enn 40 meter og de framkommer ofte ikke av skredkartet. I slike 
daler er det ofte snøforhold som er meget skredfarlige. Kartet gir ikke informasjon om hvor 
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ofte skred forekommer. I enkelte områder går det årvisse skred, mens det andre steder kan gå 
mange år mellom hver gang skred utløses. 
 

8.5.3 Bruk av snøskredkartet 
Snøskredkart egner seg godt til planlegging av øvelser og trasevalg. Når en planlegger må det 
tas hensyn til kartets begrensninger og hvordan det er laget. På grunn av en fremherskende 
vindretning, kan det være avblåst i enkelte fjellsider. Derfor kan det være forsvarlig å gå i 
slike fjellsider selv om veivalget faller innenfor sone I eller II på snøskredkartet. Vær 
observant på at selv om fjellsiden ser avblåst ut, kan det ligge snø i renner og bekkedaler i 
fjellsiden. Ved tvil om slik snø kan løsne, skal en gå utenom. 

 
Kjentfolk kan også gi nyttige opplysninger om hvor snøskred vanligvis går. Det er derfor 
fornuftig å merke av skredbaner der folk har kjennskap til at det har gått snøskred. Uttalelse 
om "trygge fjellsider" skal vi derimot være skeptiske til dersom terrengform og helning tyder 
på mulighet for snøskred. 
 

8.6 Etablering av skredgruppe 
Vurdering av mulig snøskredfare starter når planlegging av felttjenesteøvelsen har kommet så 
langt at øvingslendet er fastsatt. Innledningsvis vurderes snøskredfaren med utgangspunkt i 
snøskredkart. Vurderingen følges opp med rekognosering på barmark. Ansvarlig for at 
snøskredvurdering gjennomføres tillegges den offiser som planlegger og leder øvelsen. Det 
faglige ansvar skal tillegges en snøskredfaglig utdannet person. Skredfarevurdering gis til 
øvingsleder og er en anbefaling til øvingsleder. Varselet skal ikke bearbeides eller omskrives 
av andre stabsledd. Selv om det etableres skredgruppe, er det viktig å understreke at personell 
forøvrig ute i lendet ikke skal fritas fra å foreta en løpende vurdering av snøskredfaren lokalt 
der hvor de ferdes. Normalt skal øvende avdelinger ikke senke det gitte varsel, men dersom 
lokal sjef vurderer skredfaren høyere kan han heve varsel gitt av skredgruppa. 

 

8.6.1 Organisasjon av skredgruppa 
Ved større felttjenesteøvelser, brigade eller høyere etableres egen skredgruppe. Bemanning av 
skredgruppen avhenger av øvingsområdets geografiske utstrekning, antall deltakende 
avdelinger og fastsettes for den enkelte øvelse. Som et minimum bør skredgruppen ha 2 
patruljer i tillegg til sjefen for gruppa. Under større øvelser skal sivile skredeksperter forsterke 
skredgruppa, slik at skredgruppa blir på 3 til 4 patruljer. Sjef skredgruppa bør rapportere 
direkte til øvingsleder. Skredgruppen knyttes administrativt til øvingsledelsen. 
 

8.6.2 Oppdrag og ansvar til skredgruppa 
Under er det listet typiske oppgaver og ansvar for en skredgruppe: 
- Innhenting av opplysninger om snøskredfare. 
- Bearbeiding av opplysninger. 
- Utarbeid skredfarevarsel 1 til 2 ganger pr døgn. Første skredfarevarsel skal tilflyte 

avdelingene før de ankommer øvingsområdet. 
- Gi skredundervisning til utenlandske avdelinger etter forespørsel. 
- Yte bistand ved snøskredulykke med råd om fare for nye snøskred mot ulykkesstedet 

og mot valgt vei inn og ut av området. 
- Delta i øvingsleders planlegging av øvelsen ved behov. 
- Sjefen for skredgruppa skal/bør daglig delta i orientering for ledelse og 

stridsdommere. 



 52 

- Skredfarevarslet skal ha høy prioritet. Det bør være ett skredfarevarsel for hele 
øvingsområdet (kan fravikes der hvor øvingsområde dekker flere distinkte klimatiske 
områder).  

 

8.6.3 Utstyr og materiell til skredgruppa 
Skredgruppen bør ha følgende materiell:  

- Sambandsmidler, satellittelefoner 
- Søkestenger 
- Spader 
- Sender-/ mottaker utstyr  
- Kjøretøy m/henger, bilene bør ha 4x4 
- 2 LTKV til hver patrulje  
- Disponere helikopter  
- Temperaturmåler  
- Rasterplater 
- Snøprofilskjemaer 
- Pc med internett tilgang 
- Telt/ jervenduk  
- Primus  

- Alpinski, sko og staver 
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9 Vedlegg 

Vedlegg: Snøklassifikasjon, ICSI 2010 
Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Nedbørpartikler 
(Precipitation 
Particles) 

aaaa 

  PP     

j Søyler 
(Columns) 

Prismeaktig krystall, massivt 
eller hult 

PPco Skyer; temperatur-
inversjonlag (klar 
himmel) 

Dannes fra vanndamp ved -3 til -8°C og 
under -30°C 

  

k Nåler 
(Needles) 

Nålaktig, nær sylindrisk PPnd Skyer Dannes fra vanndamp ved høy overmetning 
ved -3 til -5°C og under -60°C 

  

l Plater 
(Plates) 

Plateformete, oftest 
sekskantede 

PPpl Skyer; temperatur-
inversjonlag (klar 
himmel) 

Dannes  fra vanndamp ved 0 til -3°C og -8 til 
-70°C 

  

m Stjerner, 
dendritter 
(Stellars, 
Dendrites) 

Stjernelignende, sekskantede 
plane eller romlige 

PPsd Skyer; temperatur-
inversjonlag (klar 
himmel) 

Dannes fra vanndamp ved høy overmetning 
ved 0 til -5°C og ved -12 til -16°C 

  

n uregelmessige 
krystaller 
(Irregular crystals) 

Klaser av meget små 
krystaller 

PPir Skyer Polykrystaller som omdannes under 
varierende fysiske betingelser 

  

o Sprøhagl 
(Graupel) 

Sterkt nedrimete partikler, 
kuleformet, konisk, 
sekskantet eller uregelmessig 
form 

PPgp Skyer Sterk riming fra avsetning av underkjølte 
yr/vanndråper.  
Størrelse: ≤5mm  

  

p Ishagl 
(Hail) 

Lagvis intern struktur, 
gjennomskinnelig eller 
melkefarget glasert overflate 

PPhl Skyer Vokser som følge av avsetning av underkjølt 
vann 
Størrelse: >5mm 

  

q Iskorn 
(Ice pellets) 

Gjennomsiktige, vanligvis 
små og kuleformede 

PPip Skyer Frysing av regndråper eller gjentatt frysing av 
store smeltede snøkrystaller eller snøflak 
(sludd). Sprøhagl eller snøkorn innhyllet i 
tynt islag (småhagl). 
Størrelse: begge ≤5mm 

  

r Tåkerim 
(Rime) 

Irregulære avsetninger eller 
lengre kjegler og nåler som 
peker mot vinden. 

PPrm På overflate og også 
på fritt eksponert 
objekt 

Avsetning av underkjølte små tåkedråper. 
Tynn ishinne dannes på snøoverflaten hvis 
prosessen pågår lenge nok  

Øker ved mye tåke og vind  
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 
Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 

parametre 
Normal virkning på styrke 

Kunstsnø 

(Machine Made 
snow) 

bbbb 

  MM     

ssss    Runde 
polikrystallinske 
partikler 
(Round 
polycrystalline 
particles) 

Små kuleformede partikler, 
ofte med fremspring som 
resultat av fryseprosess, kan 
være delvis hul  

MMrp I lufta, nær overflaten Kunstsnø, dvs. frysing av veldig små 
vanndråper fra dråpeoverflaten og innover 

Vanninnhold avhenger 
hovedsakelig av lufttemperatur 
og fuktighet, men også av 
snøens tetthet og kornstørrelse 

Ved tørre forhold gir rask 
sintring rask økning i 
styrke 

tttt    Knuste ispartikler 
(Crushed ice 
particles) 

Isplater, skår MMci Isgenerert Kunstig frosset is, dvs produksjon av isflak, 
deretter knusing og fordeling med trykkluft 

Alt vær trygt  

Nedbrutte og 
fragmenterte 
nedbørpartikler 

(Decomposing and 
Fragmented 
precipitation 
particles) 

c 

  DF     

u Delvis nedbrutte 
nedbørpartikler 

 

Karakteristiske former av 
nedbørpartikler fremdeles 
gjenkjennelige, ofte delvis 
avrundet 

DFdc I snødekket; nylig 
avsatt snø nær 
overflaten, vanligvis 
tørr 

Reduksjon av overflateareal for å redusere 
overflatens frie energi, også nedbryting på 
grunn av lett vind starter nedbrytning 

Nedbrytningshastighet avtar 
med synkende snøtemperatur 
og avtagende 
temperaturgradient 

Gjenvinner kohesjon ved 
sintring etter initiell 
reduksjon av styrke pga 
nedbrytning  

v Vindnedbrutte 
nedbørpartikler 

 

Bruddstykker eller deler av 
nedbørpartikler  

DFbk Overflatelag, stort sett 
nylig avsatt snø 

Saltasjonspartikler er gjerne fragmenterte og 
pakket av vind, ofte tettpakket; 
fragmenteringen ofte etterfulgt av avrunding 

Fragmentering og pakking øker 
med vindhastigheten 

Rask sintring fører til rask 
økning av styrke 
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Avrundede korn 
(Rounded Grains)    
d 

  RG     

w Små avrundede 
partikler 
(small rounded 
particles) 

 

Avrundede, vanligvis 
forlengende partikler med 
størrelse <0.25mm; meget 
sintret 

RGsr I snødekket; tørr snø Reduksjon av spesifikt overflateareal som 
følge av langsom reduksjon av antall korn og 
økning av midlere korndiamenter. Liten 
likevekts vekstform 

Vekstraten øker med stigende 
temperatur; veksten er 
langsommere i tett snø med 
mindre porer 

Styrke pga sintring av 
snøkorn. Styrken øker med 
tid, setning og avtagende 
kornstørrelse 

x Store avrundede 
partikler 
(Large rounded 
particles) 

 

Avrundede, vanligvis 
avlange partikler med 
størrelse ≥0.25mm; godt 
sintret 

RGlr I snødekket; tørr snø Korn-til-korn dampdiffusjon som følge små 
temperaturgradienter, dvs gjennomsnittlig 
tetthet av dampovertrykk under kritisk verdi 
for kinetisk vekst. Stor likevekts vekstform  

Som over Som over 

y Vindpakket  
(Wind packed) 

 

Små, brutte eller slipte 
tettpakkede partikler, godt 
sintret 

RGwp Overflatelag; tørr snø Pakking og fragmentering av vindtransportert 
snø som avrundes ved partikkelinteraksjon i 
saltasjonslaget. Utvikles til enten hard men 
vanligvis knuselig vindskare eller til tykkere 
flak. 

Hardhet øker med 
vindhastighet, redusert 
kornstørrelse og moderat 
temperatur 

Stort antall kontaktpunkter 
og liten størrelse medfører 
hurtig styrkeøkning ved 
sintring 

z Fasetterte 
avrundede 
partikler 
(Faceted rounded 
particles) 

Avrundede, vanligvis 
avlange partikler med fasetter 
som er i ferd med å dannes 

RGxf I snødekket; tørr snø Vekstregime forandres hvis gjennomsnittlig 
overmetning er større enn kritisk verdi for 
kinetisk vekst. Følgelig utvikles fasetter ved 
økende temperaturgradient 

Korn forandres som en følge av 
en økende temperaturgradient 

Reduksjon av antall 
bindinger kan redusere 
styrken 
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Fasetterte 
krystaller 
(Faceted Crystals) 

eeee 

  FC  Korn-til-korn dampdiffusjon drevet av stor 
nok temperaturgradient, dvs. vanndampens 
overmetning overstiger grenseverdien for 
kinetisk vekst 

  

A Fasetterte 
partikler 

(Solid faceted 
particles) 

  

Massive, fasetterte krystaller; 
vanligvis sekskantede 
prismer 

FCso I snødekket; tørr snø Massiv kinetisk vekstform, dvs. massivt 
krystall med skarpe kanter og hjørner, og 
også blanke, glatte flater 

Vekstraten øker med økende 
temperatur, økende 
temperaturgradient og 
avtagende tetthet; kan ikke 
vokse til store korn i tett snø 
pga små porer 

Styrken avtar med økende 
veksthastighet og 
kornstørrelse 

B Nær overflate 
fasetterte partikler 

(Near surface 
faceted particles) 

Fasetterte krystaller i 
overflatelag 

FCsf I snødekket men rett 
under overflaten; tørr 
snø 

Kan utvikles direkte fra nedbørpartikler (PP) 
eller nedbrutte og fragmenterte 
nedbørpartikler (DFdc) pga store 
temperaturgradienter nær overflata. Massiv 
kinetisk vekstform (se FCso over) i tidlig 
utviklingsfase 

Temperaturgradienten kan i 
perioder forandre fortegn, men 
den har fortsatt en stor 
absoluttverdi 

Snø med liten styrke 

C Avrundede 
fasetterte partikler 
(Rounding faceted 

particles) 

Fasetterte krystaller med 
avrundede kanter og hjørner 

FCxr I snødekket; tørr snø Retning mot en overgangsform ved reduksjon 
av overflateareal; hjørner og kanter på 
krystallen avrundes 

Korn avrundes pga avtagende 
temperaturgradient 
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Begerkrystaller 
(Depth Hoar) 

ffff 

  DH  Korn-til-korn dampdiffusjon drevet av stor 
nok temperaturgradient, dvs. vanndampens 
overmetning mye større enn grenseverdien 
for kinetisk vekst 

  

D Hule kopper 
(Hollow cups) 

Furete, hule krystaller; 
vanligvis koppform 

DHcp I snødekket; tørr snø Dannelse av hule og delvis massive 
koppformede krystaller ved kinetisk vekst 

Se FCso Vanligvis skjør men styrke 
øker med økende tetthet 

E Hule prismer 
(hollow prisms) 

Prismeformede hule 
krystaller med blank 
overflate men få furer 

DHpr I snødekket; tørr snø Snøen er fullstendig rekrystallisert; stor 
temperaturgradient i løs snø, oftest langvarig 

Dannes best ved høy 
rekrystaliseringsgrad i lang tid i 
snø med liten tetthet 

Kan ha meget svake 
bindinger 

F Lenker av 
begerkrystaller 
(Chains of depth 
hoar) 

Furetete, hule krystaller 
lenket sammen 

DHch I snødekket; tørr snø Snøen er fullstendig rekrystallisert; forbundet 
i lenker; flesteparten av sideveis bindinger 
mellom søyler har forsvunnet ved 
krystallveksten 

Dannes best ved høy 
rekrystaliseringsgrad i lang tid i 
snø med liten tetthet 

Veldig skjør snø 

G Store, furete 
krystaller 
(Large striated 
crystals) 

Store krystaller med mye 
furer; enten massive eller 
hule 

DHla I snødekket; tørr snø Utvikles fra tidligere stadier beskrevet over; 
noe binding oppstår når nye krystaller oppstår 

Krever lenger tid enn for alle 
andre snøkrystaller; lange 
perioder med stor 
temperaturgradient i snø med 
liten tetthet er nødvendig 

Gjenvinner styrke 

H Avrundede 
begerkrystaller 
(Rounding depth 
hoar) 

Hule, furete krystaller med 
avrunding av skarpe kanter 
og hjørner 

DHxr I snødekket; tørr snø Retning mot en overgangsform ved reduksjon 
av overflateareal; hjørner og kanter på 
krystallen avrundes; flater kan miste sitt 
relieff, dvs. striper og hakk forsvinner sakte. 
Denne prosessen påvirker alle underklasser 
av begerkrystaller. 

Korn avrundes som et resultat 
av redusert temperaturgradient 

Kan gjenvinne styrke 
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Overflaterim 
(Surface Hoar) 

gggg 

  SH     

I Overflaterim-
krystaller 
(Surface hoar 
crystals) 

Furete, vanligvis flate 
krystaller, noen ganger 
nålformede 

SHsu Vanligvis på kald 
snøoverflate i forhold 
til lufttemperatur; 
noen ganger på fritt 
eksponerte objekter 
over snøoverflaten 

Hurtig kinetisk vekst av krystaller på 
snøoverflaten ved hurtig transport av 
vanndamp fra atmosfæren til snøoverflaten; 
snøoverflaten avkjølt under omgivende 
lufttemperatur pga varmetap ved stråling 

Både økt nedkjøling av 
snøoverflaten under generell 
lufttemperatur og økende 
relativ fuktighet øker 
vekstraten. I områder med høy 
vanndampgradient, som ved 
bekker, kan det utvikles store 
fjærformede krystaller 

Skjør, ekstremt lav 
skjærstyrke; styrken kan 
forbli liten i lang tid når 
nedsnødd i kald tørr snø 

J Hulromsrim 
(Cavity or 
cravasse hoar) 

Furete, plane eller hule 
krystaller dannet i hulrom; 
ofte tilfeldig orientering 

SHcv Hulromsrim finnes i 
større hulrom i snøen 
for eksempel nær 
stubber og busker. 
Sprekkerim finnes i 
store kalde rom som 
bresprekker, kalde 
lagerrom, borhull etc. 

Kinetisk vekst av krystaller ved hulrom, for 
eksempel et større avkjølt rom, dannes når 
vanndamp kan bli avsatt under rolige forhold 

  

K Avrundet 
overflaterim 
(rounding surface 
hoar) 

Overflaterim med avrunding 
av skarpe kanter, hjørner og 
furer 

SHxr I snødekket; tørr snø Retning mot en overgangsform ved reduksjon 
av overflateareal; hjørner og kanter på 
krystallen avrundes; flater kan miste sitt 
relieff, dvs. furer og hakk forsvinner sakte 

Korn avrundes som et resultat 
av redusert temperaturgradient 

Kan gjenvinne styrke 
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Smelteformer 
(Melt Forms) 

hhhh 

  MF     

L Sammensatte 
avrundede korn 
(Clustered 
rounded grains) 

Sammensatte avrundede korn 
holdt sammen av store is-til-
is bindinger  

MFcl Ved overflaten eller i 
snødekket; våt snø 

Våt snø med lavt vanninnhold, dvs. holder 
fritt vann, klaser dannes for å minimere 
overflate fri-energi 

Smeltevann kan drenere, for 
mye smeltevann gir MFsl; 
første gang frosset gir MFpc 

Is-til-is bindinger øker 
styrken 

M Avrundede 
polykrystaller 
(Rounded 
polycrystals) 

Enkeltkrystaller frosset 
sammen til massive 
polykrystallinske korn; kan 
være enten våte eller 
refrosset  

MFpc Ved overflaten eller i 
snødekket 

Smelte-fryse sykler danner polykrystaller når 
vann i mellomrommene fryser; enten våte 
eller refrosne 

Størrelse på korn øker med 
antall smelte-fryse sykler; 
stråling som trenger ned i snøen 
kan gjenskape MFcl, 
overskuddsvann skaper MFsl 

Stor styrke i frossen 
tilstand; mindre styrke i våt 
tilstand; styrken øker med 
antallet smelte-fryse- 
sykler 

N Sørpe 
(Slush) 

Avrundede enkeltkrystaller 
helt omgitt av vann 

MFsl Vannmettet 
gjennomvåt snø; i 
snødekket, bakken 
eller isoverflate, eller 
som viskøs flytende 
masse i vann etter 
kraftig snøfall 

Våt snø med høyt vanninnhold; svakt bundet, 
runde enkeltkrystaller og polykrystaller 
dannes når is og vann er i termisk likevekt 

Vanndrenasje blokkert av 
kapillær barriere, impermeabelt 
snølag eller bakken; stor 
energitilførsel til snødekket på 
grunn av solstråling, høy 
lufttemperatur eller 
vanntilførsel (regn) 

Liten styrke på grunn av 
oppløsningen av bindinger 

Oh Smelte-fryseskare 
(melt-freeze crust) 

Skare av gjenkjennelige 
smelte-fryse polykrystaller 

MFcr Ved overflaten Skorpe av smelte-frysekrystaller fra 
overflatelag av våt, gjenfrossen snø som har 
blitt fuktet av smelting eller regn; finnes våt 
eller frossen 

Kornstørrelse og tetthet øker 
med antall smelte-fryse sykler 

Styrken øker med antall 
smelte-fryse sykler 
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Morfologisk klassifikasjon Tilleggsinformasjon om fysiske prosesser og styrke 

Hovedklassifikasjon Underklasse Form Kode Dannelsessted Fysiske prosesser Avhengighet av viktigste 
parametre 

Normal virkning på styrke 

Istyper  
(Ice Formation) 

iiii 

  IF     

P Islag 
(Ice layer) 

Horisontalt islag IFil I snødekket Regn eller smeltevann fra overflaten siver 
ned i kald snø hvor det fryser langs lag-
parallelle kapillære barrierer ved å gi fra seg 
varme ledet inn i omgivende frossen snø, dvs. 
snø med T<-0°C; islag er noe permeable 

Avhenger av timing av 
smeltevann og sykler med 
smelting-frysing; dannes lettere 
hvis firnkorning snø over 
grovkorning snø 

Islag er sterke, men styrken 
avtar når snøen blir 
gjennomfuktet 

Q Is-søyle 
(Ice column) 

Vertikal is-legeme IFfc I lag i snødekket Drenerende vann i kanaler fryser ved å gi fra 
seg  varme ledet inn i omgivende frossen snø, 
dvs. snø T<-0°C 

Dreneringskanaler dannes 
lettest i meget lagdelt snø; 
frysing fremmes av veldig kald 
snø 

 

R Bunn-is 
(Basal ice) 

Lag av bunn-is IFbi Bunnen av snødekket Smeltevann samles over underlag og fryser 
ved varmeledningstap mot kaldt underlag 

Dråper må være underkjølte og 
sammensmeltede før frysing 

Et svakt sørpesjikt kan 
dannes ovenpå 

S Regnskare 
(Rain crust) 

Tynt gjennomsiktig islag 
eller klar overflatefilm 

IFrc På overflaten Resultat av regn som fryser på snøen; danner 
tynt overflatelag 

Utvikler seg ved klart vær, 
lufttemperaturer under null 
grader og sterk solstråling; må 
ikke sammenblandes med 
smelte-fryseskare MFcr 

Tynn og skjør skorpe 

T Solskare 
(Sun crust, 
Firnspiegel) 

Tynt gjennomsiktig og blankt 
islag eller klar overflatefilm 

IFsc På overflaten Smeltevann fra overflatelag gjenfryser ved 
overflaten pga nedkjøling fra utstråling; 
minkende kortbølget absorpsjon i ishinne- 
laget fremmer drivhuseffekt i den 
underliggende snøen; mer vanndamp kan 
kondensere under ishinna  

Dannes i klarvær, 
lufttemperatur under 
frysepunktet og sterk 
solstråling; må ikke blandes 
sammen med smelte-fryseskare 
MFcr 

Tynn og skjør skorpe 
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Vedlegg 2: Snøprofilskjema 
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