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EAWS
• Grunnlagt 1983 av alpelandene. Norge (ved NGI) med siden 1990
• Regionale og nasjonale varslingstjenester
• Har i dag 17 medlemsland
• Utarbeidet den europeiske skredfareskalaen 1993
• Skalaen ble innført i Norge av meteorologisk institutt og NGI 1996
• Felles standarder (skredproblemer, skredstørrelser, fareskala, osv.)
• Arbeidsgrupper på aktuelle temaer
• Info på www.avalanches.org
• Formannskapet for to år er hos Norge / NVE

http://www.avalanches.org/


Arbeidsgruppe 3: lokal varsling i Europa
Motivasjon
• Få en oversikt over lokal snøskredvarsling
• Hvilke metoder brukes? Av hvem? Omfang av varslingen? Rutiner?
• Brukes skredfareskalaen? Hvordan? Skredproblemer?
• Kan lokal skredvarsling samles under en felles hatt?
• Hva er egentlig lokal / versus regional?
• Skal all snøskredvarsling regional og lokal skal være organisert under 

EAWS?



Metode: spørreskjema
- 64 spørsmål om

- Organisering av tjenesten
- Areal / antall skredbaner dekket av tjenesten
- Brukes skredfareskalaen
- Type data som brukes
- Metoder som brukes for skredfarevurderingene
- Produkt / spredning til mottakerne

- Oversatt til seks språk
- Spredt ved hjelp av de nasjonale EAWS medlemene



Noen resultater

Figure 1. The Member countries of the European Avalanche Warnings 
Services and the number of answers to the survey / country



Noen resultater

- 208 brukbare svar, de fleste fra Italia
- 56% offentlige skredkommisjoner, 15% private rådgivere, 8% 

guider
- For de fleste rådgivere er skredvarsling en side business
- Arealet dekket varierer fra 2 – 1000 km2, enkelte til flere 

hundre skredbaner
- 80% bruker skredfareskalaen, 41% lager sin egen faregrad
- Bare 19% bruker sin egen skredfareskala



Distribution in the different categories of local services. 



Noen resultater

Figure 4. Typical snow observations conducted by the Italian local services.



Examples from the survey
Do you use the European avalanche danger scale in 
your assessment
• Yes: 180
• No: 16
• No answer: 5



How do you use the scale?
• 122 say: As an input from the regional product
• 50 say: We produce our own danger level according 

to the European scale.
• 24 no answer



Percentage of the private consulting services that produce their own danger level.



Do you use another danger scale for 
your local assessment?
• 157 say no
• 6 say yes
• No answer 38



Do you issue a probability for avalanches 
hitting the endangered objects/subjects?

• 57 yes
• 126 no
• 18 no answer



Do you use the EAWS avalanche problems?

• 58 no
• 139 yes
• 4 no answer



Do you share your data with other 
services?
• 47 no
• 148 yes
• 6 no answer



Do you have free access to data from 
other services?
• 128 yes
• 61 no
• 12 no answer



Do you have an observer present in the 
monitoring area?
• 141 yes
• 56 no
• 4 no answer

>> Remark: mountain guides are included



Do you / your observer collect manual 
snow observations?
• 157 yes
• 41 no
• 3 no answer

>> profiles, Stability tests, Weather observations, Total 
snow height, New snow height





Konklusjon

• Lokale skredvarslingstjenester bruker den europeiske 
skredfareskalaen

• Svært få har egne skalaer
• Det er stor variasjon hvordan tjenestene er organisert
• Basisarbeidet følger stort sett internasjonale rutiner og standarder
• Det er få som bruker skredsannsynlighet
• Det et overveldende tema, med mange kokker, enda flere eksperter, 

mye synsing, politikk og egoer som er vanskelig å adressere



Hvordan skal dette gå videre?

• Arbeidsgruppen er forlenget med to år
• Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til vedtak for 

generalforsamlingen i 2021
• Et forslag til felles definisjon av regional og lokal varsling
• Et forslag om lokale varslingstjenester skal integreres i EAWS
• Et forslag til minstekrav til lokale varslingstjenester

• Den nye arbeidsgruppen har seks medlemmer og er ledet av C. 
Jaedicke og Arnold Studeregger



Hva skal barnet hete?
Europa / EAWS:
- Local avalanche warning
Canada / Sverige
- industrivarsling
Norge:
- Lokal skredvarsling
- Objektvarsling
- Skredbanevarling



Takk for oppmerksomheten
Mer info om EAWS på www.avalanches.org
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