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Hvorfor varsler vi?
«Noen» skal utføre arbeid / oppholde 
seg i skredutsatt terreng
«Noen» har foretatt en risikoanalyse
Risikoen blir vurdert som for høy
To måter å redusere risiko på:
─ Redusere faren
─ Redusere konsekvens
Med varsling kan vi adressere begge
─ Finne de dagene hvor faren er lav nok
─ Redusere eksponering når faren er høy



Skredvarsling som risikohåndteringsverktøy
Vi trenger derfor

Farevurdering
Risikovurdering
Risikohåndtering
─ Skredvarsling som mulig tiltak



Norges Geotekniske Institutt
Ett av Norges 28 forskningsinstitutter
Driver forskning og rådgiving
Vi jobber med
─ Offshore energi
─ Bygg, anlegg og samferdsel
─ Naturfare
─ Miljøteknologi

Vår samfunnsoppgave er anvendt forskning, 
teknologiutvikling og innovasjon for å gjøre Norge 
tryggere
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NGIs arbeid med risiko innen naturfarer
Fra enkelte bygninger til hele 
kommuner
Dammer, strukturer, fundamenter, 
operaer, bruer, nabolag og veier
Alle typer skred, jordskjelv, 
tsunamier, flom
Naturlig utløste farer, følgeskader 
etter infrastruktursvikt, sosiale og 
økonomiske konsekvenser



NGI i tall 2018



NGI i tall 2018



Naturfare – hvor jobber vi

Project locations (since 2000):
Forskningsprosjekter
Rådgivingsprosjekter



Skredvarsling som risikohåndteringsverktøy
Arbeidsmiljøloven
Plan- og bygningsloven, TEK17
Beredskapsloven

Regelverket tilsier at opphold i skredutsatte områder ikke er lov!
─ Gjelder arbeidsplasser
─ Nye bygninger
─ Infrastruktur, bygninger som er akutt utsatt for fare



Derfor varsler vi om snøskredfare
Gi muligheten til å bruke utsatte områder
Øke antall dager med mulig bruk
Redusere risikoen for å luke ut de farligste dagene
Gi et fundert grunnlag for å velge riktig 
risikoreduserende tiltak i ulike situasjoner

Vi ivaretar ikke sikkerheten, vi stenger ikke noe som 
helst. Vi tilbyr kun grunnlaget for avgjørelser.





25.02.2002 Gradalen, 1 time etter sprenging





Skredet gikk 30 m inn i tunnelen
Ekspressbussen passerte 10 min før 
skredet
Kraftlinje ødelagt
Et av de største skredene i Grasdalen 
noensinne





NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO

#onsafeground
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