
 
 

 

Skredkonferansen på Voss 31.10.2019 

Referat fra workshop 4 om lokal snøskredvarsling  

 

Antall påmeldte: ca. 30 

Bedrifter til stede: Statens vegvesen, Think Outside, NVE, UiT, NVE, Skred AS, NGI, Rosendal Event, 
Multiconsult, Asplan Viak, Norconsult, Tindeguide, Veðurstofa Íslands, Wyssen Norge AS. 

Referent: Tore Humstad 

-- 

Notater fra innleggene gis i det følgende: 

Tore Humstad på vegne av Norskred 

Styret gikk i høst gjennom innspill til tema som kunne egne seg for workshop på Skredkonferansen. 
Lokal skredvarsling utmerket seg tidlig. Det er et spennende tema med mange ulike løsninger. Men 
hva er det egentlig? Hva slags verktøy trengs for å lage tjenestene? Er det OK at tjenestene er ulike? 
Og leverer tjenestene det oppdragsgiverne trenger? Og beskriver oppdragsgiver noe det går an å 
levere? Hva med kompetanse? Trenger vi klarere definisjoner? I så fall, er dekningsareal, formål eller 
utsatt objekt best egna som «navngiver»? Og hvordan forholder vi oss til treffsannsynlighet vs. 
faregrad, eller fareklasser?   

 

Christian Jaedicke på vegne av EAWS: 

Arbeidsgruppe nr. 3 i EAWS har jobbet med dette (se bl.a. paper fra ISSW i 2018). Den har kartlagt 
tjenestene i flere europeiske land, basert på 208 respondenter til 64 spørsmål. Kort oppsummert: 
Arealet som dekkes kan være 2-1000 km2, det kan dekke èn til flere hundre skredbaner, noen bruker 
treffsannsynlighet (i prosent eller i klasser), de fleste bruker faregrad (enten regional eller lokalt 
nedskalert). En fjerdedel bruker observatører. Drøyt halvparten av tjenestene leveres av det 
offentlige, resten av f.eks. guider eller konsulentselskap. Variasjonene mellom tjenestene er store, og 
det kan være ulike grunner til om de defineres som objektspesifikke (fokus på f.eks. veg, anlegg, 
bebyggelse eller arbeidsoperasjoner), skredbanespesifikke (fokus på en eller flere bestemte skredløp) 
eller områdespesifikke (fokus på terrengformasjoner eller områder som er mindre enn i en 
varslingsregion). Til tross for alle forskjellene, er det felles for lokal skredvarsling at den skal tjene en 
spesiell målgruppe og dekke et behov som den regionale varslingen ikke kan hjelpe problemeierne 
med. Arbeidsgruppens oppgaver skal videreføres i to nye år med sikte på vedtak i 
generalforsamlingen i EAWS i 2021. Dette vil dreie seg om definisjoner på regional/lokal varsling, ev. 
integrering i EAWS og forslag til minstekrav for denne typen tjenester. Christian Jaedicke og Arnold 
Studeregger leder arbeidsgruppen.  

 

 

 

http://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2715
http://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2715


 
 

Kalle Kronholm, Skred AS: 

Det er ikke så farlig hva tjenestene kalles, det er viktigere at tjenesten spisses mot behovet som 
oppdragsgiveren har (eller burde ha). Disse behovene er såpass variert, så det er utopisk å se for seg 
en standard metodikk som skal dekke alle tjenester. Lokal varsling handler om å løse et konkret 
problem som ikke kan løses av regional varsling alene. Det er lurt å legge opp til fornuftige turnuser, 
for å sikre spesialisering og samtidig unngå overbelastning. Det varierer om det er fornuftig/realistisk 
å bruke lokale, faste observatører. F.eks. er det forskjell på en lang jernbanestrekning og et lite 
boligområde. Varslingen kan foregå i to eller flere nivåer (lav eller høy grad av oppfølging) fo rå sikre 
fornuftig innsats. Lokal varsling kan spille på regional varsling, og nedskalere/supplere denne ut fra 
lokal problemstilling.  

 

Stian Langeland, Wyssen Norge AS: 

Definerer lokal varsling ut fra at det finnes et konkret «objekt» i området (eks. veg, anlegg, 
bebyggelse) som trenger oppfølging. De har erfaring fra bl.a. Tyin (veg) og Chile (veg til 
gruveområde). Selve produktet er selvsagt viktig. Det er også viktig med transparente prosesser og 
god dialog med oppdragsgiver. Bruker konseptuell modell for skredfare (se figur 6.1 i TASARM).  To 
sentrale utfordringer er sensitivitet (utløsbarhet) og utbredelse. Hvordan forholder man seg til 
utbredelse når det er snakk om ett enkelt heng (kanskje ett enkelt flak)? De dokumenterer egne 
observasjoner i regObs. Det bidrar til åpenhet og merverdi for samfunnet. Ellers finnes mange gode 
definisjoner i TASARM. Usikkerhet kommuniseres vha. systematisk risikohåndtering (eks. figur 1.4 i 
TASARM iht. ISO 31000). Skredvarslerne har variert bakgrunn, men de har satset en del på kanadiske 
kurs (Avalanche Operations Level 2-3).      

 

Christian Jaedicke, NGI 

Utgangspunktet for lokal varsling er at noen har for høy risiko (ift. lovverkets generelle risikoaksept 
eller lokale retningslinjer). Risikoreduksjon handler om å redusere 1) faren eller 2) konsekvensen. 
Skredvarslingen skal bøte på begge og finne de dagene der risikoen er tilstrekkelig lav og eller 
redusere eksponeringen dersom den er for høy. Man kan ta utgangspunkt i at arbeid/opphold i 
skredutsatt anleggsområde ikke er lov (etter forskrift om utførelse av arbeid), men ved å finne de 
dagene det ikke er skredutsatt, kan man avdekke når risikoen er akseptabel/lovlig. NGI er ett av 28 
forskningsinstitutt i Norge og har risikokompetanse innen alle forretningsområder. 
Enkeltmannsforetak ikke er underlagt arbeidsmiljøloven, så syn på risiko kan variere. Vi må være 
forberedt på at selv ved grundige vurderinger og gode tiltak, så kan vi gjøre feil (ref. stort skred i 
Grasdalen 25.2.2002). En viktig presisering; skredvarslerne ivaretar ikke sikkerheten, og stenger ikke 
noe som helst, de tilbyr grunnlaget for gode avgjørelser. Viktig å håndtere restrisiko.     

 

Njål Farestveit, Statens vegvesen 

Viste eksempel på lokal skredvarsling i Romarheimsdalen i 2015. En skredvoll skulle bygges ila. av 
vinteren. Skredvarslingen skulle ivareta sikkerheten for arbeiderene (i utgangspunktet ikke trafikken 
på E39).  Konseptuell modell ble valgt. Entreprenøren fikk varsel i fargekoder basert på farenivå.  

 

https://cdn.ymaws.com/www.avalancheassociation.ca/resource/resmgr/standards_docs/tasarm_english.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.avalancheassociation.ca/resource/resmgr/standards_docs/tasarm_english.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357


 
 

Odd Arne Mikkelsen, NVE 

Skredvarsling i Longyearbyen lokalstyre pga. sikkerhet for bebyggelse og bygging av voller om 
vinteren. NVE hjalp til med bestillinga. Måtte finne rolla mellom lokalstyret som prosjekteier og 
Sysselmannen som myndighet. Lokal skredvarsling var tenkt som et midlertidig tiltak etter 
skredulykka i 2015. En ny ulykke i 2017 viste at det var krevende å finne balansen mellom mest mulig 
sikkerhet og færrest mulig evakueringer. Kanskje var man for optimistiske? Man må finne det 
«gyldne snitt» mellom nødvendig/realistisk innsats og akseptabel restrisiko. Et hovedpoeng i slike 
tjenester må være å formidle usikkerhet åpent og ærlig, slik at tillit bygges mellom alle involverte. 
Det er positivt at dette temaet belyses på en workshop som dette.  

 

Sveinn Brynjólfsson, Veðurstofa Íslands: 

Tjenesten er statlig da til nå ikke finnes private aktører. De har varsling for bebyggelse etter store 
hendelser. Også varsling for veg (klasser: usannsynlig, mulig, betydelig 10-40 %, stor >40 %). Kan 
informere trafikanter om sannsynlighet for  skred på veg slike at de selv kan planlegge bruk abv 
vegen. Stenger ved behov. Bistår skianlegg med å lage engne varsel. Observatører viktig. Varslere 
jobber en uke hver, 6 uker mellom hver gang. Policy: Skredrisiko skal ikke være største risiko ved å bo 
i et hus. De har tre evakueringssteg. Lokal skredvarsling har lengre historie på Island enn regional 
skredvarsling. Det siste er ganske nytt.  

-- 

Notater fra plenumsdebatten gis i det følgende (anonymisert):  

Debatt i grupper og plenum. Her er noen momenter: 

- Viktig å bruke presist og omforent språk, slik at alle forstår tjenestene 
- Det brukes ulike statlige policies, det kan være litt forvirrende, både for leverandører og 

brukere 
- Det er et dilemma hvor detaljerte spesifikasjoner skal lages. Viktigst å presentere problemet 

som skal løses.  
- Kanskje kan Norskred gi noen anbefalinger til aktørene?  
- Objektbasert skredvarsling. Dette er kanskje den viktigste definisjonen av hva lokal 

skredvarsling egentlig er? Da slipper vi iallfall å låse oss til trange definisjoner basert på 
målestokk/dekningsareal.  

- En utfordring med å kommunisere usikkerhet, er at den vanskelig lar seg tallfeste. Det er 
uansett ryddig å spesifisere kunnskapsgrunnlaget, og få fram når endringer i dette fører til 
økt usikkerhet (f.eks. bortfall av værstasjon eller kamera). 

- Treffsannsynlighet: det er en balansegang å definere hva som er mulig å si, og hva man kan si 
med en viss sikkerhet. Blir man for vage, er det trygt for leverandøren, men det gir liten nytte 
for oppdragsgiver. Leverandører vil gjerne gi treffsannsynlighet i grove klasser, mens 
oppdragsgiver gjerne ønsker prosenttall eller lignende. Kan man møtes på midten vha. 
tallfestede klasser eller matriser?  

- Akseptkriterier i PBL kan fungere som retningsgivende for risikoaksept ved varsling? 
- Husk å bruke risikobegrepet rett (sannsynlighet ganger konsekvens).   
- «Objekt» kan være et hardt begrep? Det handler om sikkerhet mennesker.   
- Ikke glem ordlista fra EAWS på https://www.avalanches.org/glossary-2/. Oppdatert 

oversettelse må legges ut.   

https://www.avalanches.org/glossary-2/
https://www.avalanches.org/glossary-2/

