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I

Forord

Fra 1. januar 2009 fikk NVE ansvaret for å ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av
skredulykker. Ett av fem foreslåtte tiltak er å etablere en overvåkings- og varslingstjeneste for skred på
regionalt nivå tilsvarende NVEs flomvarslingstjeneste. Det er dette tiltaket som utredes i denne
rapporten, på forespørsel fra Olje- og Energidepartement (OED).
Prosjektansvaret for utredningsarbeidet ble lagt til NVE, Hydrologisk avdeling, og er utført av en
arbeidsgruppe på to personer fra seksjon for vannbalanse. Prosjektet eies av Skred- og
vassdragsavdelingen, og det ble etablert en styringsgruppe bestående av avdelingsdirektør Morten
Johnsrud i Hydrologisk avdeling og seksjonssjef Hallvard Berg ved seksjon for Skred- og
flomkartlegging i Skred- og vassdragsavdelingen.
Arbeidet ble startet i februar 2009 og avsluttet 1.oktober 2009 i henhold til prosjektbeskrivelsen (datert
12.2.2009, revidert 16.3.2009)
Enkelte medarbeidere i Hydrologisk avdeling har bidratt til dette arbeidet. Eksterne institusjoner har
også vært involvert i form av direkte forespørsel fra arbeidsgruppen, spørreundersøkelse, oppdrag,
møter, foredrag, uformell høring og seminar. Det gjelder Meteorologisk institutt (met.no), Norges
geologiske undersøkelse (NGU), Norges geotekniske institutt (NGI), Statens vegvesen (SVV),
Jernbaneverket (JBV), Politidirektoratet og enkelte representanter fra kommuner og fylker.
Både den uformelle høringsrunden og seminaret ga innspill som har bidratt konstruktivt til
utredningen. Forfatterne vil benytte denne anledningen til å takke alle som har bidratt med innspill og
konstruktiv kritikk.

Oslo, oktober 2009

Morten Johnsrud
avdelingsdirektør

Hallvard Berg
seksjonssjef
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II

Sammendrag og konklusjoner

I Norge fører løsmasseskred hvert år til stor skade på infrastruktur og boliger. Også løsmasseskred
fører til tap av menneskeliv, men det er snøskred som tar flest liv i Norge. De siste 30 årene har i
gjennomsnitt fem personer omkommet årlig i snøskred i Norge. Antall skredhendelser og
konsekvenser av skred i Norge vil trolig øke i fremtiden som en følge av klimaendring (våtere,
varmere og villere klima) og forventet befolkningsvekst (kombinert økning av friluftaktiviteter,
transport og turisme). Det er dermed samfunnsøkonomisk viktig at myndighetene satser på en
langsiktig strategi med forebyggende tiltak for å bedre beskyttelsen av Norges befolkning og
infrastruktur mot skred. Det er åpenbart at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller praktisk
mulig å fjerne all skredfare eller alle konsekvenser gjennom sikringstiltak. Overvåking og varsling
ansees derfor som et viktig tiltak.
Fra 1. januar 2009 har NVE fått ansvaret for å ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging
av skredulykker. Ett av de fem tiltakene som ble foreslått for å forebygge skredulykker er å etablere et
overvåkings- og varslingsopplegg for skred på regionalt nivå tilsvarende NVEs flomvarslingstjeneste.
Det er dette tiltaket som utredes i denne rapporten.

Formålet med utredningen
Formålet med utredning er å vurdere nytteverdien av en statlig overvåkings- og varslingstjeneste for
snø- og løsmasseskred, og å foreslå et varslingsopplegg (varslingsrutiner, organisering av
varslingstjeneste og kostnader). Varsling av stein- og fjellskred inngår ikke i denne utredningen.
Prosjektansvaret for utredningsarbeidet er lagt til NVE, Hydrologisk avdeling. Utredningsarbeidet er
utført av en arbeidsgruppe på to personer med bistand fra enkelte medarbeider i NVE. Eksterne
institusjoner har vært involvert direkte eller indirekte i dette arbeidet i form av direkte forespørsel fra
arbeidsgruppen, spørreundersøkelse, oppdrag, møter, foredrag, uformell høring og seminar. Følgende
institusjoner har vært involvert i dette arbeidet: Meteorologisk institutt (met.no), Norges geologiske
undersøkelse (NGU), Norges geotekniske institutt (NGI), Statens vegvesen (SVV), Jernbaneverket
(JBV), Politiet og enkelte representanter fra kommuner og fylker.

Dagens situasjon
Som grunnlag for vurdering av en fremtidig skredvarslingstjeneste er det først redegjort for dagens
status i Norge med fokus på nåværende organisering av varslingstjenester og deres relevans for en
fremtidig overvåkings- og varslingstjeneste for skred. På oppdrag fra NVE har NGI utarbeidet en
oversikt over overvåkings- og varslingstjenester for snø- og løsmasseskred internasjonalt, med
hovedvekt på Sveits, Østerrike og USA.
Regionale varsler for snøskred er allerede innarbeidet i værvarslingstjenesten i Norge, men tjenesten
ansees å være for grov og overfladisk for noen formål – blant annet ved at det bare varsles skredfare
når faregraden er 4 (stor) eller 5 (svært stor) - og har derfor begrenset forebyggende effekt. Siden de
fleste skredulykkene skjer ved lavere faregrad enn 4 er det et stort behov for en skredvarslingstjeneste
som oppgir skredfaren også ved de lavere faregradene gjennom hele vinteren. En slik tjeneste er langt
mer ressurskrevende enn dagens varslingstjeneste, og krever vesentlig økning i tilførte ressurser.
I følge litteraturgjennomgangen til NGI er det ingen land som foreløpig har operasjonelle systemer for
regional varsling av løsmasseskred. Det er imidlertid flere land som er i ferd med å utvikle regionale
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varslingssystemer for mindre områder. Vann er utløsende faktor for løsmasseskred. Selv om det
arbeides med ulike tilnærminger er et fellestrekk at ekspertvurderinger av hydrometeorologisk
informasjon danner grunnlaget for et slikt varslingssystem.

Nytteverdien av en regional overvåkings- og skredvarslingstjeneste
Målet med overvåking og skredfarevarsling er: (1) å avdekke og melde fra om kritiske
hydrometeorologiske forhold som tilsier at det er (økende) skredfare i utsatte områder i en region; (2)
varsle aktuelle lokale beredskapsmyndigheter og befolkningen om akutt og tidsbegrenset skredfare;
(3) støtte beredskapsapparat og befolkningen gjennom jevnlige oppdateringer av informasjon om
situasjonen og forventet utvikling.
Skredfareovervåking og -varsling bidrar til økt generell bevissthet, kunnskap og aktsomhet om
skredfare. Formålet med regional skredvarsling er å utløse, tidligst mulig, lokale beredskapstiltak som
kan redde liv og materiell, samt at enkeltpersoner skal bli i stand til å ta nødvendige forholdsregler for
trygg ferdsel. Nytteverdien av regional skredvarsling øker ved at det iverksettes tiltak lokalt. Lokale
myndigheter og samferdselsansvarlige skal først og fremst sørge for å ha personale, maskiner og annet
utstyr i beredskap. De bør også iverksette enkelte tiltak som for eksempel inspeksjon/rensing av
bekker, kulverter og stikkrenner, sjekk av bevegelsestegn i terreng (innsynkninger, utglidninger,
sprekker, små ras), sjekk av snøtilstand og stabilitet. Vannoppdemning og dannelser av nye
kilder/bekker i fjellsider, og erosjon i vassdrag må følges opp. Det er lokale beredskapsmyndigheter og
samferdselsetater som skal beslutte - fortrinnvis ved hjelp av sakkyndige eksperter - behovet for å
iverksette enkelte forebyggende tiltak, stenging av vei og bane, avsperring og evakuering.
Nytten av varsling øker vesentlig hvis det er foretatt en grundig kartlegging av fareområder. I tillegg
bør det lokale beredskapsapparatet ha utarbeidet beredskapsplan og holde jevnlige øvelser.
Spørreundersøkelsen (se boks 6.1) viser imidlertid at kun 25 % av kommunene har utarbeidet
beredskapsplan for snø- og løsmasseskred mens over 50 % av kommunene har beredskapsplan knyttet
til flomfare. Dersom situasjonen vurderes til å være kritisk bør lokale myndigheter kunne trekke inn
skredekspertise. Det bør derfor legges til rette for en beredskapsordning som sikrer at det lokale
beredskapsapparatet kan få assistanse av fagekspertise når det er behov for det.
Det er vanskelig å vurdere nytteverdi av skredvarsling i et økonomisk perspektiv. Det kan ansees som
lønnsomt å bygge opp en overvåkings- og skredvarslingstjeneste dersom nytten som genereres i form
av større aktsomhet, bevisstgjøring, bedre sikkerhet, sparte menneskeliv og materielle verdier etc. er
større enn kostnadene ved å bygge opp og drive et landsdekkende varslingsopplegg.
Hvis man anslår det samfunnsøkonomiske tapet av ett menneskeliv til om lag 20 millioner kr (jfr.
Transportøkonomisk Institutt) vil man kunne få en høy samfunnsøkonomisk gevinst i tillegg til
reduserte materielle skader, som kan rettferdiggjøre en skredvarslingstjeneste. Utover dette er det
egentlig nødetater, kommuner og samferdselsetater som best kan vurdere behov og nytteverdi av en
overvåkings- og varslingstjeneste for skred på regionalt nivå.
Som ledd i en slik vurdering har vi i en spørreundersøkelse bedt mottakere av varsler fra
flomvarslingstjenesten om å vurdere nytteverdien av eksisterende flomvarslingstjeneste samt
forventninger og nytteverdi av en fremtidig skredvarslingstjeneste. Om lag ¾ av de lokale
beredskapsmyndighetene (kommuner, fylkesmann, Jernbaneverket, Statens vegvesen, politi) som
svarte på spørreundersøkelsen - utført av TNS Gallup - mener at eksisterende flomvarslingstjeneste er
ganske eller svært nyttig ved flomhendelser. Undersøkelsen viser også at de fleste mener at det vil
være svært nyttig om myndighetene iverksetter en overvåkings- og varslingstjeneste for skredfare
knyttet til løsmasseskred og snøskred på regionalt nivå. Av de som har opplevd løsmasse- eller
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snøskred – som har ført til skade - mener henholdsvis 83 % og 89 % at en regional
skredvarslingstjeneste vil være ganske eller svært nyttig.

Oppgaver i en nasjonal tjeneste for regional overvåking og varsling av skredfare
Hovedoppgavene i en slik tjeneste skal bestå av et godt utbygd observasjonsnett for hydrologiske og
meteorologiske data, et fremtidsrettet og funksjonelt modelleringsapparat og en operativ varslings- og
formidlingstjeneste.
Observasjonsnett: Stasjonsnettet må oppgraderes for å representere skredutsatte områder bedre. Dette
vil spesielt gjelde stasjoner i fjellet, samt i små felt med rask respons (ifm. løsmasseskred).
Meteorologiske og hydrologiske observasjoner må i større grad samlokaliseres for å bedre
datagrunnlaget for modellering av skredfaregrad. En foreløpig grov vurdering indikerer et behov på
rundt 40-50 nye samlokaliserte målestasjoner som etableres over en periode på 10 år. En utvidelse av
stasjonsnettet samordnet med relevante etater vil forbedre datagrunnlaget for varslingstjenesten
betydelig og effektivisere og rasjonalisere stasjonsdriften. Det er også behov for å etablere/videreføre
stasjoner med avansert instrumentering – mht. pilotprosjekt/forsøksfelt - for alle relevante parametere
for å forbedre og teste metodikk. Dette vil gi økt prosessforståelse og forbedre eksisterende modeller.
For snøskredvarsling er det også viktig uansett varslingsnivå (regional/lokal) med jevnlig innsamling
av manuelle observasjoner av snødekket (mengder, tilstand, stabilitet, struktur) i aktuelle område. Data
fra værradarer, satellitter og fly blir mer og mer viktige for overvåking, og bør tas i bruk i tjenesten. En
koordinert innsamling av informasjon om skredhendelser i sann tid vil gi bedre oversikt i en
krisesituasjon.
Modelleringsapparat: En forutsetning for en god varslingstjeneste er et tilstrekkelig godt oppdatert
datagrunnlag basert på landsdekkende informasjon som observeres, simuleres og prognoseres. Metode
for å varsle fare for løsmasseskred er under utvikling, og er basert på en videreutvikling av
modellapparat, prognose- og formidlingsverktøy som brukes bl.a. for flomvarsling, tilsigsprognoser
for kraftforsyning, klimaforskning, og metodikk for aktsomhetskart for flomskredfare. De første
resultatene er lovende, men det gjenstår et betydelig utviklingsarbeid (bestemmelse av terskelverdier,
automatisering, validering) før en regional varslingstjeneste for løsmasseskredfare kan være fullt
operativ. Varsling av snøskredfare krever kunnskap om værforhold, om snødekket og snøens
egenskaper. Den infrastruktur som benyttes for værvarsler, produksjonslinje for utarbeiding av
snøkart, bruk av fjernmålte data kombinert med lokale observasjoner og faglige vurderinger ansees
som et godt grunnlag for å etablere en operativ varsling av faregrad for snøskred.
Varslingstjeneste: Varselutsteder skal analysere situasjonen hver dag, vurdere faretruende situasjoner
og ved behov varsle aktuelle lokale beredskapsmyndigheter slik at de tidligst mulig kan sette i verk
lokale beredskapstiltak som kan redde liv og verdier. Varselutsteder skal også kunne støtte
beredskapsapparat på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjennom jevnlige oppdateringer av
informasjon om situasjonen og forventet utvikling. Allerede etablerte rutiner for flomvarsling og
værvarsling skal være grunnlag for formidlingen av varsler om fare for snø- og løsmasseskred. For å
bedre formidlingen til allmennheten og beredskapsmyndighetene foreslås bruk av et enhetlig system
for varsling av vær- og vannrelaterte farer som flom, skred, tørke og faremeldinger om is - dvs. bruk
av symbol, varseltyper og grafikk gjennom en felles internettportal som vil være lett å forstå for folk
flest. Prinsippet bak den europeiske webbaserte tjenesten MeteoAlarm - for løsmasseskredfare - og
den europeiske fareskalaen for snøskred foreslås som modell.
Det er tre andre oppgaver - verdiøkende støttefunksjoner - som har stor betydning for at en regional
varslingstjeneste for skredfare skal fungere optimalt, og de er derfor nevnt i utredningen selv om de
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ligger utenfor utredningens mandat. Disse oppgavene er beredskapsordning for lokal assistanse ved
skredfare/-hendelser, holdningsskapende arbeid og FoU:
Beredskapsordning: Det er et behov for en beredskapsordning mellom kommuner og aktuelle
skredeksperter, hvor disse kan rykke ut for å assistere lokale myndigheter ved faretruende situasjoner
eller etter at skred har skjedd.
Holdningsskapende arbeid: Brukerne må informeres om hvordan varslene skal brukes og hvilke
forholdsregler som skal tas. Holdningskampanjer og kurs for å øke folks bevissthet for farene - spesielt
ved friluftaktiviteter (snøskred) eller ved byggeaktiviteter (løsmasseskred) - ansees som et svært viktig
tiltak.
Forskning og utvikling: For å opprettholde en overvåkings- og varslingstjeneste av høy kvalitet
tilpasset samfunnets behov, er det nødvendig å drive løpende forskning, samt videreutvikling av
kompetanse og beslutningsstøtteverktøy.

Forslag til organiseringsform
Det er tre institusjoner i Norge som kan være aktuelle når det gjelder å drive en landsdekkende
overvåkings- og varslingstjeneste av snø- og/eller løsmasseskredfare på regionalt nivå: Met.no som
har ansvar for nasjonal vær- og snøskredvarsling; NGI som er et nasjonalt kompetansesenter for
snøskred og utfører snøskredvarsling på lokalt nivå på oppdragsbasis; NVE som er skredansvarlig etat
og som har ansvar for nasjonal flomvarsling og landsdekkende vann- og snøovervåking.
I kapittel VIII presenterer og drøfter vi flere mulige organiseringsformer, disse er:
A. NVE overvåker/varsler snø- og løsmasseskredfare i samarbeid med met.no og NGI;
B. Met.no overvåker/varsler snøskredfare og NVE overvåker/varsler løsmasseskredfare, i
samarbeid med hverandre og med NGI;
C. NGI varsler snøskredfare. Varsling av løsmasseskredfare organiseres gjennom et virtuelt
varslingssenter i samarbeid med met.no, NVE og NGU;
D. Nasjonalt skredvarslingssenter (fysisk eller virtuelt).
Alternativ A: Hele den regionale skredvarslingstjenesten ligger ett sted – i NVE.
Skredvarslingstjenesten må skje i nært samarbeid med met.no og NGI. Snøskredvarslingen vil
sannsynligvis kreve en noe mer omfattende døgnkontinuerlig vakttjeneste enn varsling av
løsmasseskred. Det vil derfor være nødvendig å bygge opp en vakttjeneste for snøskred i NVE som
kan være døgnkontinuerlig for store deler av vinterhalvåret. NVE må i tillegg bygge opp kompetanse
for snøskredvarsling.
Alternativ B: Den regionale skredvarslingstjenesten ligger i to forskjellige etater. Metodikken er den
samme som i alternativ A – både når det gjelder snø- og løsmasseskred - og det vil være et nært
samarbeid mellom met.no, NGI og NVE. Snøskredvarslingen er allerede integrert, men marginal, i
met.nos øvrige tjeneste. Met.no har en profesjonell døgnkontinuerlig vakttjeneste som må forsterkes til
en viss grad. Dette kan i utgangspunktet gjøre alternativ B litt mindre kostbar enn alternativ A. NVE
skal uansett ha en aktiv koordinatorsrolle og være utførende for overvåking og simuleringer av
snøforhold. NGI vil være involvert i den daglige vurderingen av situasjonen og i FoU-arbeid.
Alternativ C: NVEs juridiske avdeling (AJ) skriver i et notat som drøfter juridiske problemstillinger
knyttet til dette alternativet: ”Av hensyn til tillitt og langsiktighet vil AJ derfor ikke anbefale at selve
utstedelsen av regionvise skredfarevarsler fullt ut settes ut til private aktører som allerede har, eller vil påta seg
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kommersielle oppdrag for kommuner og andre som følge av slike regionvise varsler." Arbeidsgruppen anser

NGIs aktivitet som skredekspert på lokalt nivå – rådgivning, og varsling - som så viktig at man ikke
bør risikere interessekonflikter på disse områdene. Det nevnes også at bruk av private aktører for
nasjonal skredvarsling vil kreve en anbudsrunde som må kunngjøres i hele EU og som må fornyes
hvert fjerde år.
Alternativ D: En slik løsning vil kunne være vanskelig å organisere, ressurskrevende og ha et
potensiale for rollekonflikter. Mange av fordelene med et virtuelt skredvarslingssenter vil dessuten
enkelt kunne oppnås med de andre alternativene.

Ressursbehov
Ressursbehov - basert på alternativ A og B - for en hovedtjeneste for overvåking og varsling av både
løsmasse- og snøskredfare bestående av observasjonsnett, modell- og IKT-utvikling, varsling og
vaktordning er estimert å være i størrelsesordren 17-26 mill. kr. pr. år fordelt mellom NVE (40-45%),
met.no (40-45%) og private aktører (ca 15%).
Verdiøkende støttefunksjoner bestående av løpende FoU, støtte til lokale beredskapsapparat og
holdningsskapende arbeid er estimert til 8 mill. kr pr. år - først og fremst fordelt mellom private
skredeksperter og tilskudd til kommuner.
Driftskostnadene knyttet til drift av en regional varslingstjeneste er forholdsvis små i forhold til
kostnadene knyttet til de andre skredforebyggende tiltak som sikring og kartlegging. I tillegg vil
tjenesten gi positive synergieffekter - som bedre overvåking av vær-, snø og vann, forbedret
ekstremværvarsling og flomvarsling, bedre grunnlag til klimaforskning, tilsigprognoser, og analyse av
kraftsituasjonen.

Avsluttende kommentarer
En skredvarslingstjeneste i statlig regi må foregå på regionalt nivå, og det skal fortsatt være et prinsipp
at varsling på lokalt nivå skal være et lokalt ansvar. En overvåkings- og varslingstjeneste på regionalt
nivå fungerer slik at nødvendig oversiktsinformasjon for hele landet fremskaffes ett sted. Det er
rasjonelt og økonomisk gunstig å sentralisere og samordne denne oppgaven på et nasjonalt nivå. Den
datainnsamling og de meteorologiske, hydrologiske og skredfaglige vurderingene som gjøres i den
regionale varslingstjenesten – spesielt for snøskredfare - vil ofte være for grove til å brukes lokalt uten
videre bearbeiding, men utgjør et helt nødvendig grunnlag for lokale vurderinger. Lokale
beredskapssentere må derfor komme i tillegg og supplere den regionale tjenesten i områder som har
spesielle varslingsbehov. På samme måte er varsling av snøskredfare på regionalt nivå ved hjelp av
prognoseverktøy, og lokal varsling på grunnlag av lokal vurdering av snødekkets stabilitet, ikke
ekskluderende, men komplementære. Regional og lokal varsling utfyller hverandre.
Snøskred er skredtypen som dreper flest personer i Norge. En betydelig oppgradering av nåværende
tjeneste, samt støtte til lokale beredskapsinstitusjoner som Nordnorsk skredovervåking er et viktig
tiltak for å bidra til en reduksjon av ulykker og til sikrere ferdsel i naturen. Satsingen på en betydelig
forbedret snøskredvarsling må derfor prioriteres.
Som et ledd i flomvarslingstjenesten varsler NVE i dag om økt fare for jordskred, men bare i
situasjoner som utløser melding eller varsel fra flomvarslingstjenesten. Det er altså kun fare for flom ikke skredfare – som utløser et slikt varsel. Vurderingen av skredfaren i slike tilfelle gjøres for øvrig
på et svært spinkelt faglig grunnlag, kort og godt fordi NVE ikke har hatt noe slikt ansvar, og dermed
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har manglet både relevant kompetanse og rutiner. Dagens situasjon – hvor skredfare kun nevnes i
forbindelse med flomvarsel – er svært lite tilfredsstillende. Dette gjelder både for NVE og for
samfunnet for øvrig. Det er allerede nå merkbart for flomvarslingstjenesten at det forventes at NVE
også skal kunne varsle skredfare.
Det er med andre ord et tydelig behov for en nasjonal varslingstjeneste som omfatter all
løsmasseskredfare. Basert på tilgjengelige observasjoner og modellapparat, som brukes bl.a. for
flomvarsling og analyse av kraftforsyning, er det foreslått metoder for en slik tjeneste, som ansees som
lovende. Metodene er imidlertid under utvikling og må valideres og testes. Tjenesten vil derfor ikke
være fullt operativ før om noen år, men det ansees som viktig å starte utbygging av en slik tjeneste på
et nokså overordnet nivå, slik at en kan utvide etter hvert som en skaffer seg erfaring. Spesielt kan en
tenke seg at den geografiske oppløsningen på varslene blir bedre etter hvert som datagrunnlaget og
modellapparatet blir forbedret både mht. observasjoner og prognoser.
Selv om utløsningsmekanismer varierer bør videreutviklingen av varslingstjeneste for begge skredtype
– både snø- og løsmasseskred - samordnes fordi man kan bruke felles observasjonsnett, mye felles
metodikk, modellapparat og formidlingsverktøy.
Et nært samarbeid mellom NVE, met.no og NGI vil kunne føre til rask utvikling og forbedring av en
regional overvåkings- og varslingstjenesten. NGU, Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre vil også
kunne bidra konstruktivt til dette arbeidet gjennom FoU og rådgivning. Uansett valg av
organisasjonsform anbefaler vi en gradvis oppbygging ut fra eksisterende fasiliteter, infrastruktur og
personalressurser. Første trinn bør utføres gjennom FoU-arbeid hvor metodene utvikles og testes i
felleskap. Dette vil kunne gi et godt utgangspunkt for videre forsterket samarbeid for å bygge en god
nasjonal overvåkings- og varslingstjeneste på regionalt nivå.
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III

Innledning

Skred har gjennom tidene ført til flere katastrofer, som snøskred i Vassdalen og Odda, fjellskred og
flodbølger i Loen og Tafjord og kvikkleireskred i Rissa og Verdal. I løpet av de siste 150 år har ca.
2000 personer mistet livet i skredulykker i Norge. Statistisk vil det skje 2 - 3 store fjellskredulykker, 2
- 3 store leirskredulykker og 3 - 4 store snøskredulykker i løpet av de neste 100 årene (kilde:
skrednett.no/NGI). Hver enkelt av disse ulykkene vil kunne kreve 20-200 menneskeliv.
Løsmasseskred fører hvert år til stor skade på infrastruktur og boliger i Norge, men også til tap av
menneskeliv. Det er imidlertid snøskred som tar flest liv i Norge. I gjennomsnitt vil fem personer
omkomme årlig i snøskred i Norge. Mens det tidligere var personer som oppholdt seg i hus som mistet
livet i snøskred, er det i dag en økende tendens til at dødsulykkene skjer i forbindelse med
friluftsaktiviteter (kilde: snoskred.no/NGI).
Den nasjonale skreddatabasen (skrednett.no) viser at snøskred påvirker samfunnslivet i store områder spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge (figur 1). Kvikkleireskred er en fare i store deler av
Østlandsområdet og i Trøndelag, men forekommer også på Vestlandet og i Nord-Norge. Jordskred
utgjør en trussel i de fleste av Norges dalfører.

Figur 1. Registrerte skredhendelser i Norge rangert etter skredtyper (kilde: skrednett.no/NGI).
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Det er forventet en kraftig befolkningsvekst i Norge. Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå (2009)
viser at folketallet i Norge vil øke de neste 50 år og vil i 2060 være et sted mellom 5,4 og 8,5
millioner. Klimaforskningen viser at vi kan forvente våtere, varmere og villere klima. Dette kan blant
annet føre til hyppigere flommer og vassdragsrelaterte skader, samt økt frekvens av alle former for
vannrelaterte skred. Resultater fra forskningsprosjektet GeoExtreme viser bl.a. at de forventede
klimaendringene de neste 50 årene antakelig vil føre til økt snøskredhyppighet i deler av Midt-Norge
og økt jordskredhyppighet i store deler av Norge, fra Trøndelag og nordover (Jaedicke C. et al. 20081;
Kronholm og Stalsberg, 20092).
Det er dermed samfunnsøkonomisk viktig at myndighetene satser på en langsiktig strategi med
forebyggende tiltak for å bedre beskyttelsen av Norges befolkning og infrastrukturer mot skred.
På bakgrunn av St.meld.nr 22 (2007-2008) om Samfunnssikkerhet har Stortinget ved behandlingen av
NVEs budsjett for 2009 (St.prp.nr 1, 2008-2009) vedtatt at NVE skal ivareta statlige
forvaltningsoppgaver innen forebygging av skred fra 1. januar 2009. Målet med det statlige
engasjementet er å skape tryggere lokalsamfunn og øke samfunnssikkerheten ved å redusere risikoen
for skredulykker. NVE vil redusere risikoen knyttet til skred gjennom følgende fem tiltak:
•

Kartlegge og informere om fareområder;

•

Utvikle lovverk og retningslinjer og følge opp kommunenes arbeid med arealplanlegging og
arealdisponering;

•

Gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot skred;

•

Overvåke og varsle skredfare;

•

Skredfaglig hjelp i beredskaps- og krisesituasjoner.

Ett av de foreslåtte tiltakene er å etablere et overvåkings- og varslingsopplegg for skred på regionalt
nivå tilsvarende NVEs flomvarslingstjeneste, men det ble ikke funnet rom for dette i budsjettet for
2009. I første omgang, i 2009, skal metoder og omfang av varsling og overvåking utredes. Dette er
forklart nærmere i St.prp. nr.1: ”Departementet ser at det kan vere behov for å etablere eit
overvakings- og varslingsopplegg for jordskred og snøskred på regionalt nivå tilsvarande NVEs
flaumvarslingsteneste. Før ein kan starte ei systematisk oppbygging av overvaking og varsling på
statleg nivå, vil det vere naudsynt å utgreie nærare behov, metodar og føremålsteneleg omfang for
varsling og overvaking av ulike typar skred. Før eit operativt system for varsling kan etablerast må det
òg skje eit monaleg utviklingsarbeid. Utvikling av metodar vil ta tid. I 2009 vil NVE prioritere
oppbygging av forvaltningsoppgåver, kartlegging og arealplanlegging. Oppbygging av system for
overvaking og varsling av skred vil bli vurdert seinare.” Videre i St.prp. nr.1 står det at ”det vil bli
gjort ei utgreiing av framtidig omfang og form på den statlege bistanden til beredskapssenteret på
Stranda”.

1

Jaedicke C., Solheim A., Blikra L.H., Stalsberg K., Sorteberg A., Aasheim A., Kronholm K., VikhamarSchuler D., Isaksen K., Sletten K,, Kristensen K., Barstad I., Melchiorre C., Høydal Ø.A., and Mestl H., 2008.
Spatial and temporal variations of Norwegian geohazards in a changing climate, the GeoExtreme Project. Nat.
Hazards Earth Syst. Sci, 8, 893-904.
2
Kronholm K. og Stalsberg K., 2009. Klimaendringer gir endringer i skredhyppigheten. Klima 3-09, CICERO.
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Boks 3.1

Begrep i tilknytning til varsling og overvåking

I denne utredningen er begrepene brukt på følgende måte:
Varsling: Varsling handler om å avdekke og melde om kritiske forhold. I denne sammenheng
innebærer det å avdekke og melde om hydrologiske eller meteorologiske forhold som tilsier at det er
økt fare for skred. Varsling legger grunnlag for beredskap og sikkerhet. Å avgjøre om det er behov for
tiltak ved varslet skredfare, er delegert til lokale beredskapsmyndigheter og inngår ikke som en del av
varslingen. Målgruppen for varsling er dermed i utgangspunkt lokale og regionale
beredskapsmyndigheter (Fylkesmann, politi og kommuner) samt allmennheten.
Overvåking: Med overvåking menes bruk av observasjoner og verktøy for å følge, analysere og
prognosere den hydrometeorologiske tilstanden. Målet med overvåking er å skaffe til veie data som
grunnlag for ekspertvurderinger av skredfare. Overvåkingen inkluderer innsamling av observerte data
fra hydrologiske og meteorologiske målestasjoner, samt beregninger ved bruk av fjernanalyser og
modeller.
Regional varsling / Varsling på regionalt nivå: Med region menes her en administrativ enhet som er
plassert mellom det nasjonale og lokale beslutningsplan. Med regionalt nivå mener vi i praksis ett eller
flere fylker, deler av fylker (f. eks. Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden, indre strøk av Østlandet
etc.) eller gruppe av kommuner. Faglig sett er hovedbegrensningen knyttet til påliteligheten til de
romlige meteorologiske prognosene (nedbør, temperatur, vind) som er grunnlaget for alle
beregningene som må utføres for vurdering av skredfare. Bedre prognoseverktøy med finere
oppløsning og flere målestasjoner vil i nær fremtid (5-10 år) kunne øke presisjonsgraden for
prognosene til å beskrive mindre områder på en bedre måte. Den praktiske betydningen av begrepet
”regional varsling” vil dermed kunne endre seg noe i fremtiden.
Faregrad: Faregrad er et mål for hvor stor fare, eller sannsynlighet, det er for at en skredhendelse med
en gitt konsekvens (se nedenfor) skal inntreffe. Skredfare er dermed et begrep som knyttes til
sannsynligheten for at det skal gå skred. Et skredfarevarsel vil generelt uttrykkes kvalitativt gjennom
en vurdering av relativ skredfare (for eksempel lav, middels eller høy), men kan også estimeres
kvantitativt gjennom sannsynligheter. Skredfaren for snø er ofte vurdert etter den internasjonale
skalaen som går fra 1 til 5, hvor 1 er liten fare og 5 er meget stor fare.
Konsekvens: Konsekvens er en vurdering av omfanget av skadene en skredhendelse kan forårsake.
Aktuelle konsekvenser for skred er fare for liv og helse, økonomiske tap og verdiforringelse, samt fare
for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. Konsekvensen av et skred kan deles inn i
flere klasser (mindre alvorlig, alvorlig, meget alvorlig) på bakgrunn av f. eks. antall boliger,
næringsbygg, infrastruktur (vei, jernbane, kraftnett, dam etc.) eller personer som kan bli rammet.
Risiko: Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø,
økonomiske verdier og andre samfunnsviktige funksjoner. Risiko er produktet av faregrad (skredfare)
og konsekvens (skadeomfang). Risikoanalyser og risikokart er beslutningsstøtteverktøy som inngår
som en del av grunnlaget for å styre risiko.
Fysiske sikringstiltak bidrar til å redusere risiko (sannsynligheten for at skred oppstår og/eller
sannsynligheten for at en slik hendelse forårsaker stor skader). Overvåking og varsling kan betraktes
som et ikke fysisk tiltak for å redusere faktoren konsekvens. Ved at beredskapsmyndigheter blir
varslet har de mulighet til å sette i verk skadeforebyggende tiltak i en tidlig fase, noe som øker sjansen
for å redde liv og materielle verdier.
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IV

Mandat og gjennomføring

4.1

Mandat

NVEs direktørmøte har - etter oppdrag fra OED3 - bestemt at det ”innen 1. oktober 2009 skal lages en
utredning om varsling av fare for løsmasseskred og snøskred på regionalt nivå tilsvarende NVEs
flomvarslingstjeneste. Det vil bli gjort en vurdering av hva som er faglig mulig innenfor aktuelle /
tilgjengelige rammer og nytteverdien av en statlig overvåkings- og varslingstjeneste for snø- og
løsmasseskred. Formålet med utredningen er å lage et forslag til varslingsopplegg (varslingsrutiner,
organisering av varslingstjeneste og kostnader etc.). Varsling av stein- og fjellskred inngår ikke i
denne utredningen.”
4.1.1

Presisering og avgrensning av mandatet

Det er viktig å presisere hvor dette oppdraget ligger i forhold til det forvaltningsansvaret NVE har fått
når det gjelder forebygging av skredulykker. Vi presiserer derfor at oppdraget med utredning om
”varsling av fare for løsmasseskred og snøskred på regionalt nivå tilsvarende NVEs
flomvarslingstjeneste” ligger under det ene av de fem nevnte tiltakene, ”overvåke og varsle skredfare”.
Det er viktig å være klar over at dette kun omfatter varsling på regionalt nivå tilvarende NVEs
flomvarslingstjeneste, og ikke varsling på lokalt nivå, som faller inn under tiltaket ”skredfaglig hjelp i
beredskaps- og krisesituasjoner”.
Siden det ikke er presisert hva som menes med ”aktuelle / tilgjengelige rammer”, gjøres det et forsøk
på å beskrive hva som kan være fornuftige rammer for en slik regional varslingstjeneste for skredfare.

4.2

Gjennomføring

Prosjektansvaret for utredningsarbeidet ble lagt til NVE, Hydrologisk avdeling, og arbeidet ble utført
av en arbeidsgruppe bestående av senioringeniørene Inger Karin Engen og Hervé Colleuille. Det ble
etablert en styringsgruppe bestående av avdelingsdirektør Morten Johnsrud i Hydrologisk avdeling og
seksjonssjef Hallvard Berg ved seksjon for Skred- og flomkartlegging i Skred- og
vassdragsavdelingen. Arbeidsgruppen har trukket inn enkelte bidragsytere fra NVE ved behov, og
rapporten har vært sendt på intern høring i NVE. Utvalgte eksterne institusjoner har også vært
involvert direkte eller indirekte i form av direkte forespørsel fra arbeidsgruppen, spørreundersøkelse,
møter, foredrag, høring og seminar. Følgende institusjoner har vært involvert i dette arbeidet:
Meteorologisk institutt (met.no), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges geotekniske institutt
(NGI), Statens vegvesen (SVV), Jernbaneverket (JBV), Politi, og enkelte representanter fra kommuner
og fylker. Utredningen er delt i tre hovedtemaer:
1) Presentasjon av dagens varslingsopplegg i Norge og i utlandet;
2) Vurdering av behovet for et statlig engasjement innen skredovervåking og -varsling;
3) Utarbeiding av forslag til oppbygging av en statlig overvåkings- og varslingstjeneste for skred.
Innenfor to av de tre hovedoppgavene har det vært utført oppdrag av eksterne konsulenter:


3

Det ble utført en spørreundersøkelse for å kartlegge behov og nytteverdi rettet mot potensielle
mottakere av skredvarsler, ved å trekke en parallell til nytteverdien av eksisterende
flomvarslingstjeneste. Gjennom resultatene fra denne spørreundersøkelsen, som er presentert i

Olje- og energidepartementet
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kapittel VI, har NVE fått mer kunnskap om hvordan brukerne vurderer direktoratets eksisterende
tjeneste for flomvarsling og den foreslåtte nye tjenesten for regionvis varsling av skredfare.
Oppdraget er utført av TNS Gallup på grunnlag av spørsmål utarbeidet av arbeidsgruppen.


NGI har på oppdrag fra NVE beskrevet hva som gjøres internasjonalt når det gjelder varsling av
snø- og løsmasseskred på regionalt nivå. NVE ønsker gjennom dette arbeidet å få en oversikt over
overvåkings- og skredvarslingsopplegg fra andre land som er relevant for Norge og den type
skredvarsling NVE er satt til å utrede. Dette innebærer blant annet en kort beskrivelse av
varselutstedere (organisasjon), metoder som benyttes, hvem som varsles, erfaring med hvordan
varsler oppfattes og håndteres av varselmottakere og eventuelt dokumentert nytteverdi. I tillegg
har NGI gitt sin anbefaling av hvordan de mener en fremtidig overvåkings- og varslingstjeneste
av skredfare på et regionalt nivå i Norge bør være.

Et foreløpig utkast av utredningsrapporten har vært ute på uformell høring til de eksterne bidragsyterne JBV, met.no, NGI, NGU, SVV, Troms fylke og Tromsø kommune. Denne høringsrunden
avdekket blant annet noen misforståelser omkring problematikken regional varsling kontra lokal
varsling. Den 10. september ble det arrangert et seminar om utredning av regional skredvarsling med
deltagere fra JBV, met.no, NGI, NGU, OED, Politidirektorat og SVV. Utredningsarbeidet så langt ble
presentert og etterfulgt av diskusjon. Både den uformelle høringsrunden og seminaret ga innspill som
har bidratt konstruktivt til utredningsrapporten.

Boks 4.1

Om skredtyper og utløsende faktorer4

Begrepet skred er en fellesbetegnelse på fenomener der tyngdekraften fører til at materialer som snø,
stein, jord og vegetasjon beveger seg nedover skråninger. Bevegelsene kan skje gjennom fall, glidning
eller som en mer eller mindre rask strøm av masse. Vi skiller de ulike typene skred fra hverandre ut fra
hva slags masse som er i bevegelse, som fjell (fjellskred, steinskred, steinsprang), løsmasser
(jordskred, leirskred, flomskred) og snø (snøskred, sørpeskred). Begrepet ras benyttes oftest synonymt
med skred i dagligtale.
a) Jordskred: Et jordskred er et løsmasseskred (stein, grus, sand og leire) oftest forekommende i bratt
terreng (helling mer enn 30 grader). Høyt vanninnhold i løsmassene (fra nedbør eller snøsmelting) er
oftest den utløsende faktoren. Morenejord er den dominerende løsmassetypen i Norge, og de fleste
jordskred har forekommet i moreneavsetninger.
b) Flomskred: Flomskred er en hurtig massebevegelse der løsmasser, jord og vann kan inngå i ulike
mengdeforhold. Flomskred skiller seg fra jordskred ved at erosjon, masseutglidning og
massetransport foregår langs eksisterende bekke- og elveløp. Oppfylling av bekke- og elveløp over tid,
eller mer eller mindre tilfeldige eller menneskeskapte oppdemninger, kan forårsake flomskred.
Flomskred inntreffer oftest ved sterk nedbør og/eller snøsmelting i områder hvor de ordinære
dreneringssystemene ikke klarer å ta unna tilførselen av vann.
c) Leirskred: Leirskred er en hurtig utglidning av store mengder leire, fra titusener til millioner
kubikkmeter. Mens andre løsmasseskred forutsetter bratt terreng, er opphavsmaterialets egenskaper
viktigst for leirskred. Leirskredkatastrofene er begrenset til områder med marine avsetninger, dvs. leire
som opprinnelig ble avsatt i hav. På Østlandet og i Trøndelag finnes det store avsetninger av marin
leire, en avsetningstype som kun finnes under den marine grense. Over tid foregår en utvasking av den
4

Definisjoner er hentet fra forskjellige kilder: skrednett.no, NVE, NGI og NGU.
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opprinnelige leirjordas saltinnhold, noe som gir svakere bindinger mellom leirpartiklene, og dermed
dannes det som kalles kvikkleire. Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i
grunnen, men flyter som en væske hvis den blir overbelastet og omrørt. Høyt poretrykk eller små
endringer i ytre trykk genererer brudd og skred. Da forvandles leirjorda til en flytende masse. I følge
NGI er mer enn 30 % av leirskredene de siste 50 år hovedsakelig utløst av menneskelig aktivitet
(graving, fyllingsarbeid, sprengninger). Erosjon i elver og bekker som følge av intens nedbør,
snøsmelting og teleløsning kan være naturlig utløsende faktor.
d) Sørpeskred: Sørpeskred er flomlignende skred av vannmettet snø (ofte blanding av snø, vann,
vegetasjon og løsmasser). Sørpeskred opptrer som følge av at store vannmengder demmes eller bygges
opp i snødekket for deretter plutselig å bryte ut. Mens snøskred vesentlig forekommer i forbindelse
med skråninger brattere enn 30 grader, kan sørpeskredene forekomme i mye flatere områder.
e) Snøskred: Snøskred deles ofte i løssnøskred og flakskred, samt tørr- og våtsnøskred. Løssnøskred
opptrer som regel i overflaten av snødekket og i løse snøtyper der sammenhengen mellom krystallene
er liten. Flakskred oppstår ved spenningsutløsning i snødekket ved at fastere snølag glir ut langs svake
sjikt lenger nede i snøen ellers langs bakken. Snøskred utløses normalt i dalsider med helning mellom
30° og 60°, som regel under eller rett etter store snøfall, rask vind eller temperaturstigning. De
topografiske forholdene og værsituasjonen er avgjørende for hvorvidt skredfare vil oppstå. Mest utsatt
for snøskred er kystnære fjellområder på Vestlandet og i Nord-Norge, men snøskred forekommer
overalt i landet hvor terreng og værforhold ligger til rette for det.
Mange skredhendelser omtales feilaktig - blant annet i media - f. eks. som steinskred når det egentlig
er flomskred eller jordskred, eller en kombinasjon. Antall løsmasseskred kan derfor være
underestimert i statistikk.
I regi av "Klima og transport"-prosjektet til Statens Vegvesen (delprosjekt 4-5) jobbes det med
utarbeidelse av en håndbok om "vannrelaterte skred" hvor bl.a. egenskaper og utløsningsmekanismer
for slike skred beskrives. Samarbeidspartnere er NTNU, Jernbaneverket, NGI, NGU og NVE.
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V

Presentasjon av dagens situasjon i Norge og i utlandet

Som grunnlag for videre vurdering av en fremtidig skredvarslingstjeneste vil vi først redegjøre for
dagens situasjon i Norge. Det vil være fokus på nåværende organisering av varslingstjenester og deres
relevans for en fremtidig overvåkings- og varslingstjeneste for skred. Det er viktig å lære av andres
erfaringer og det vil derfor bli presentert en oversikt over overvåkings- og varslingstjenester for snøog løsmasseskred internasjonalt, med hovedvekt på Sveits, Østerrike og USA basert på NGIs rapport i
vedlegg 1.

5.1

Dagens situasjon i Norge

Flere instanser har ansvar for publikums sikkerhet i områder med skredfare, når en skredsituasjon
inntreffer og i forbindelse med langsiktige tiltak mot skredfare:
Kommunen har en sentral rolle når det gjelder innbyggernes sikkerhet ved at den har ansvar for
sikring mot naturskade. Utarbeiding av arealplaner og avgrensing av fareområder er viktige deler av
kommunens sikringsarbeid. Kommunen skal planlegge bruken av arealene slik at fare eller skade på
grunn av skred ikke forekommer, og de skal delta i håndteringen av akutte situasjoner og kriser. Ved
en akutt skredsituasjon skal kommunen bistå politiet med evakuering og innkvartering av personer
som er utsatt for fare eller skade, bistå med materielle ressurser ved oppryddingsaksjoner og informere
publikum og media i samarbeid med politi. Kommunen kan også organisere forebyggende tiltak som
varsling lokalt og innsamling/registrering av observasjoner. Enkelte kommuner i Nord-Norge har
opprettet et interkommunalt samarbeid om overvåking og varsling av snøskred (se boks 5.3 om
Nordnorsk skredovervåking).
Politiet har som oppgave å gripe inn for å hindre tap av menneskeliv og redusere omfanget av skader
når en ulykke har skjedd. Politiet har som oppgave å lede og samordne redningsinnsatsen ved ulykker.
Politiet har også forebyggende ansvar og kan stenge av og evakuere farlige områder også før en
ulykke inntreffer.
Fylkesmannen skal bidra til å sikre at sikkerhets- og beredskapsmessige interesser blir ivaretatt i
kommunal planlegging og til at kommunene har et beredskapsplanverk. Beredskap mot naturulykker
inngår i Fylkesmannens generelle beredskapsansvar.
Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for å bidra til at risiko- og
sårbarhet (for eksempel ved flom og skred) reduseres i utbyggingsområder. DSB har
etatsstyringsansvaret for Fylkesmannen på området beredskap og samfunnssikerhet. Ved
krisesituasjoner har DSB ansvar for Sivilforsvaret som kan bistå regionale og lokale myndigheter med
personell og andre ressurser. DSB har ingen formell rolle knyttet til overvåking og varsling av
skredfare.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bl.a. som oppgave å sikre liv og verdier langs
vassdragene mot flom og skred. NVE varsler flom, kartlegger fare for flom og skred, forvalter statlige
midler til forebygging av flomskade og kvikkleireskred og er statlig fagmyndighet for vassdrag,
vassdragssikkerhet og vassdragsanlegg i forbindelse med arealplanlegging. NVE ivaretar fra 2009 alle
de statlige forvaltningsoppgavene innen forebygging av skredulykker. Som et ledd i
flomvarslingstjenesten varsler NVE i dag om økt fare for jordskred, men bare i situasjoner som utløser
melding eller varsel om flom.
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Meteorologisk institutt (met.no) er en etat under Kunnskapsdepartementet med ansvar for den
offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål. Instituttet skal arbeide for at
styresmakter, næringsliv, institusjoner og allmennheten best mulig skal kunne sikre liv og verdier, for
planlegging og for vern av miljøet. Instituttet driver primært med værvarsling og klimastudier,
herunder FoU, observasjonsnett og internasjonalt samarbeid som støtter opp under dette. Det
innebærer bl.a. ansvar for utvikling og drift av numeriske modeller for atmosfære og hav,
observasjoner fra ca. 600 norske vær- og klimastasjoner, værradarer og værsatellitter. I 1972 kom et
stortingsvedtak som førte til at Meteorologisk institutt fikk nasjonalt ansvar for varsling av snøskred i
Norge. Etter det har snøskredvarsling vært en integrert del av værvarslingstjenesten (se boks 5.2) ved
Meteorologisk institutt i samarbeid med skredekspertene på NGI.
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og handelsdepartementet og har
som hovedoppgave å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og
mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. NGU utvikler og forvalter
databaser om bl.a. skred/skredrisiko. NGU gjennomfører skredkartlegging og risikovurdering, deltar i
International Centre of Geohazards (ICG), og er involvert i flere skredforskningsprosjekter. NGU har
pr. i dag ikke noe formelt ansvar for overvåking og skredvarsling. NGU er imidlertid involvert, som
rådgiver, i overvåking av enkelte store ustabile fjellpartier.
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning
innen geofagene. NGI leder ”International Centre for Geohazards” (ICG). NGI er en privat stiftelse og
kan ikke betraktes som noen formell myndighet i forhold til skredsaker selv om de i 1972 ble pålagt av
Stortinget å være et nasjonalt forskningssenter for snøskred. Denne oppgaven er blitt fornyet årlig
siden 1994 med øremerkede snøskredforskningsmidler fra statsbudsjettet. NGI har ikke noe formelt
ansvar for varsling av skredfare, men utfører varsling av snøskredfare på lokalt nivå (Imingfjell,
Bergensbanen, RV15, Kjøsnesfjorden og vegnettet på Sunnmøre) på oppdrag fra enkeltkunder (SVV
og JBV). De er også engasjert i lokal snøskredvarsling i Nord-Norge på oppdrag fra skredutsatte
kommuner (Nordnorsk skredovervåking). NGIs varslingsgruppe for snøskred besto vinteren 20082009 av åtte personer (Jaedicke, 20095). NGI deltar også i et samarbeid med met.no og Norges Røde
Kors for å utarbeide snøskredvarsel for vinterferie og påskeferie. To medarbeidere fra NGI er faste
rådgivere under Forsvarets store vinterøvelse i Norge.
Statens vegvesen (SVV) er en fagetat under Samferdselsdepartementet og har ansvar for planlegging,
bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet. Etaten utarbeider bestemmelser og
retningslinjer for blant annet vegutforming og vegtrafikk, herunder å sikre vegene i forhold til
naturskader gjennom planlegging og vedlikehold. Drifting av vegnettet utføres av entreprenører, som
gjennom funksjonskontrakter skal følge med på lokale værdata og gjøre en selvstendig vurdering av
skredfare. Gjennom etatsprosjektet ”Klima og transport” er SVV i ferd å utvikle rutiner og
analyseverktøy som skal bidra til å øke sikkerheten mot ekstreme værsituasjoner. SVV er sammen
med JBV og NVE med på å utvikle en spesiell versjon av nettsiden seNorge.no - forevar.senorge.no som inkluderer nye temakart som vil bli brukt mht. beredskap og varsling bl.a. for snø- og
løsmasseskred (se boks. 5.5). SVV driver meteorologiske stasjoner langs norske veier, som vil gi
nyttig informasjon mht. varsling av skredfare. Data fra disse vil etter planen bli gjort tilgjengelige for
andre aktører gjennom det pågående prosjektet Vegvær.
Jernbaneverket (JBV) er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. JBV har ansvar for
jernbanesporets tekniske utforming og driftsmessige tilstand slik at den ivaretar hensynet til en sikker
trafikkavvikling. Der hvor jernbanesporet passerer gjennom skredutsatte områder, skal det iverksettes
tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Arbeidet for å gjøre jernbanelinjene mindre skredutsatte
5
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omfatter rutiner for tilstandskontroll og gjennomføring av ulike rassikringstiltak. Dette inkluder
oppbygging av overvåkings- og varslingssystem. JBV er sammen med SVV involvert i FoU-prosjekter
for å forbedre sikringen av jernbaner og veier mot skred (se over). JBV driver også enkelte
meteorologiske og hydrologiske stasjoner som er relevante for skredfarevurdering.
Forsvaret har satt fokus på skredfarevurdering og utdanning av offiserer innenfor dette fagfeltet etter
den tragiske Vassdalulykken under øvelse Anchor Express i 1986 hvor 16 norske soldater omkom i
snøskredulykke. Under øvelser er fagfolk fra blant annet Forsvarets Vinterskole og Norges
Geotekniske Institutt (NGI) daglig ute i terrenget for å undersøke om det er trygt å bevege seg i
øvingsområdet der styrkene ferdes.
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Boks 5.1

NVEs oppgaver innen overvåking og varsling:

Om overvåkingsnettsverk: NVE driver det nasjonale hydrologiske stasjonsnettet som i 2009 omfatter
ca. 600 avløpsstasjoner - hvorav ca. 400 drives på vegne av regulanter - ca. 65 grunnvannsstasjoner,
17 markvannsstasjoner, 25 stasjoner for sedimenttransport, 25 snøputer, i tillegg til
massebalansemålinger på bre, dybdemålinger av temperatur i innsjøer og måling av vanntemperatur i
elver. Overføring av data i sann tid blir mer og mer vanlig, og dette er spesielt viktig for
flomvarslingstjenesten. I tillegg innrapporterer regulantene sine målinger av vannstand i ca. 500
vannmagasiner og snø i ca. 800 snøstrekk til NVE. Arbeidet med drift av målestasjoner utføres av ca.
40 personer, og store deler av driften er rettet mot andre formål enn varsling, som vann- og
energiressursovervåking, virkninger av inngrep etc. Den overvåkingen som skjer i dag er ikke
tilrettelagt for skredvarsling, men det er klare synergieffekter mellom den overvåkingen som gjøres for
flomvarslingstjenesten og det som trengs for en fremtidig skredvarslingstjeneste. Tilsvarende vil en
utbygging av stasjonsnettet mht. skredvarsling også kunne komme til nytte for flomvarslingstjenesten.
Om flomvarslingstjenesten: NVE har ansvar for den nasjonale flomvarslingstjenesten. Det utarbeides
prognoser for vannføring basert på met.no sine meteorologiske prognoser, observasjoner fra det
hydrologiske stasjonsnettet og modellsimulering av utvalgte nedbørfelt. Sikre værprognoser, sikre
hydrologiske modeller og et velfungerende og representativt målenett er svært viktig for vurdering av
flomfaren. Mye av FoU-aktiviteten innen hydrologi har som mål å forbedre de hydrologiske analysene
som benyttes til flomvarsling og tilsigsprognosering. Flomvarslingstjenesten skal først og fremst
varsle det lokale beredskapsapparatet (se figuren nedenfor) når vannføring / vannstand ventes å
overstige et bestemt nivå. Det er også en viktig oppgave for flomvarslingstjenesten å informere både
beredskapsapparat - og folk flest via Internett og media - om videre utvikling når det først er en
flomsituasjon. I tillegg har flomvarslingstjenesten en utvidet beredskapsfunksjon i NVE.
Flomvarslingstjenesten er tilgjengelig til enhver tid. Pga. denne tilgjengeligheten er
flomvarslingstjenesten også mottaker og videreformidler internt i NVE av meldinger om situasjoner
som kan medføre beredskap innenfor alle NVEs ansvarsområder, både kraftutfall, dambrudd, flom og
skredhendelser. I alt 10 hydrologer inngår i den operative flomvarslingstjenesten, som er
døgnkontinuerlig.

Distribusjon av flomvarsler
HRS

NVE

Politdistrikt
kvittering

Gjensidig
varsling

Fylkesmannens
beredskapsavdeling
Kommuner
Media

• Jernbane- og
veimyndigheter
• Vannkraftregulanter

OED, JD,
DSB

• Meteorologisk institutt
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Om skredvarsling i vassdrag: I tillegg til å varsle flom/stor flom når vannføringen ventes å overstige
visse gjentaksintervall, varsler flomvarslingstjenesten også om ”spesielle forhold som kan føre til
skader langs vassdrag”. Dette inkluderte i utgangspunktet ikke løsmasseskred, men situasjoner som
spesielt stor vannføring for årstiden, forhold som øker faren for isgang, kortvarig og intens nedbør som
kan medføre lokale oversvømmelser etc. For noen år siden ble imidlertid dette endret slik at
flomvarslingstjenesten gikk over til å varsle om økt fare for jordskred, men bare i situasjoner som
utløser melding eller varsel fra flomvarslingstjenesten. Det er altså kun fare for flom - ikke skredfare –
som utløser et slikt varsel. Vurderingen av skredfaren i slike tilfelle har kun vært basert på en grov
vurdering av prognosert nedbør og snøsmelting i tillegg til en rask vurdering utført av NGI på
forespørsel fra flomvarslingstjenesten. Både metodikk og rutine har vært svært mangelfull, kort og
godt fordi NVE ikke har hatt noe slikt ansvar, og dermed har manglet både relevant metodikk,
kapasitet og rutiner. Dagens situasjon – hvor skredfare kun nevnes i forbindelse med flomvarsel – er
svært lite tilfredsstillende. Dette gjelder både for NVE og for samfunnet for øvrig. Det er allerede nå
merkbart for flomvarslingstjenesten at det forventes at NVE også skal kunne varsle skredfare. I 2009
ble de første retningslinjene for vurderingen av skredfare i vassdrag utarbeidet, bl.a. ved analyse av
den generelle hydrometeorologiske tilstanden som er tilgjengelig i seNorge.no. Mangel på kapasitet og
etablerte rutiner gjør imidlertid at denne tjenesten pr. i dag er svært begrenset.
Om snøovervåking: NVE har utviklet og drifter tjenesten Snøkart for Norge (se boks. 5.5) i et
samarbeid med met.no. Snøkartene oppdateres daglig og innholder både prognoser (2 til 9 døgn frem i
tid) og historisk arkiv (fra 1961 og fram til i dag). Snøkartene dekker en rekke tema som er aktuelle i
forbindelse med overvåking og varsling av snøskredfare, for eksempel nysnømengde, snømengde,
snødybde, snøfuktighet og snøsmelting. Snøkartene er basert på værdata fra met.no og
snøsimuleringer ved NVE, og danner et utmerket grunnlagt for utvikling av en tjeneste som daglig
viser faregrad for snøskred og løsmasseskred. NVE utarbeider oversikt over snøsituasjonen ukentlig,
primært rettet mot allmennheten. NVE utfører overvåking av og gir råd om rasfarlige breer og
isforhold i norske vassdrag. NVE utarbeider ismeldinger ukentlig i vinterhalvåret for å trygge ferdsel
på is i tett samarbeid med regulanter, kommuner, frivillige organisasjoner og publikum. Omkring ti
ansatte utfører snø-, is- og bremålinger i felt. NVE samler inn og forvalter snømålinger fra
observatører, instrumenter, regulanter, satellitter og flybåren laser. NVE har åtte ansatte med snø som
spesialfelt – hvorav fire med en snøfaglig dr. grad - og har høy faglig kompetanse både på målinger og
modellering, samt varsling (flomvarslingstjenesten og ismeldingstjenesten).

Boks 5.2

Meteorologisk institutts oppgaver innen overvåking og varsling

Meteorologisk institutt samler i dag inn observasjoner fra 600 vær- og klimastasjoner, værradarer og
værsatellitter, som utgjør en del av grunnlaget for værvarslingstjenesten. Fra 1972 har
snøskredvarsling vært en integrert del av værvarslingstjenesten. Vakthavende meteorolog vurderer
snøskredfaren på bakgrunn av været de foregående 2-3 døgn, samt forventet værutvikling (nedbør,
temperatur, vindstyrke og -retning) de kommende 1-2 døgn. Romlig oppløsning er på regionalt nivå.
Det sendes primært ut varsel ved de to høyeste faregradene på den internasjonale skredfareskalaen;
dvs. på faregrad 4 og 5. Dette er den delen av skalaen hvor aktuelt vær er den dominerende faktoren
for snøskredfare. Ved faregrad 5 blir det utstedt ekstremværvarsel. Faregrad 3 varsles i noen tilfeller
etter gitte retningslinjer. Faregrad 1, 2 og 3 blir ellers bare nevnt ifm. spesielle varsler for vinterferie
og påske. Tjenesten foregår i samarbeid med snøskredekspertise i NGI.
Met.no har et godt apparat for formidling av varsler og produkter til allmennheten, bl.a. yr.no,
seNorge.no, NRK-TV/Radio og media forøvrig. Met.no har også gode rutiner for effektiv formidling
av varsler om alvorlige hendelser til beredskapsmyndigheter, jfr. ekstremværvarsler og spesialvarsler/OBS-varsler. Instituttet er ledende internasjonalt når det gjelder verktøy og metodikk for å
kombinere prognoser fra numeriske modeller med meteorologkorrigerte data.
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Boks 5.3

Fakta om Nordnorsk skredovervåking:

På bakgrunn av alvorlige skredhendelser i Nord-Norge i 1997 startet Tromsø kommune høsten 1997
opp et eget program for overvåking og varsling av snøskredfare rettet mot enkelte bebygde områder.
Programmet ble utviklet i nært samarbeid med Norges geotekniske institutt (NGI) og Vervarslinga i
Nord-Norge (met.no). For tiden deltar 14 av kommunene i de tre nordligste fylkene i programmet. De
berørte politidistriktene er også viktige parter i samarbeidet. Formålet med overvåkingen er å
fremskaffe beslutningsgrunnlag for tiltak – som evakuering – dersom områder med boligbebyggelse er
utsatt for stor snøskredfare. Varslingskriteriene er definert ut fra meteorologiske varsler og
snøobservasjoner i aktuelle felt. Dersom ett eller flere av disse varslingskriteriene blir oppfylt varsler
Vervarslinga i Nord-Norge straks NGI, som gjør konkrete farevurderinger for de aktuelle områdene.
Hvis NGI vurderer skredfaren som så stor at tiltak kan bli aktuelt, gis det umiddelbart varsel både til
de berørte politidistrikt og kommuner, som bruker dette som utgangspunkt for eventuell iverksetting
av evakuering. Pga. detaljert kartlegging av fareområder er det mulig å foreta en selektiv evakuering i
motsetning til å måtte evakuere ei hel bygd. Totalbelastningen på samfunnet ved en evakueringssituasjon er dermed betydelig redusert.
Det er Tromsø kommune som hele tiden har hatt den administrative samordningsfunksjonen i dette
interkommunale samarbeidet. De deltagende kommunene har på bakgrunn av kartlegging av
fareområder meldt inn aktuelle bebygde områder som skal omfattes av overvåkingsprogrammet – i
dag til sammen 27 områder. Flere kommuner var med i Nordnorsk skredovervåking tidligere, men har
trukket seg. Det er grunn til å anta at et titalls kommuner utover de som nå deltar, burde vært med i
overvåkingsprogrammet. Årsaken til at ikke flere deltar kan være både kostnader og manglende
innsikt i risikobildet. Fra de deltagende kommunene er det derfor uttrykt ønske om et økonomisk
bidrag fra statens side slik at alle kommuner som har et behov vil kunne slutte seg til denne modellen
for skredovervåking.

Boks 5.4.

Fakta om snøskred og friluftaktivitet

Snøskred er skredtypen som dreper flest personer i Norge, og i løpet av de siste 30 år har det
omkommet gjennomsnittlig fem personer i snøskred hver vinter (kilde: NGI). De siste årene har antall
personer som har omkommet under friluftsaktivitet, økt i forhold til ulykker der folk omkommer i
bygninger. NGI har beregnet at det de siste 10 årene har omkommet 33 personer ved ferdsel i naturen,
sju på vei og ingen i hus. Det er generelt en stor økning av personer som driver med forskjellige
friluftsaktiviteter i norske fjell. I følge Fylkesmannen i Troms har det de siste årene vært en eksplosiv
økning i Nord-Norge av turister og lokalbefolkning som benytter fjellet til toppturer, løssnøkjøring og
ordinær rekreasjon. Det er viktig å presisere at det i denne sammenheng ikke dreier seg om
ekstremsport, men normal bruk av fjellet. Innenfor reiselivsnæringen forventes det at denne aktiviteten
vil fortsette å øke i årene som kommer. Norge ønsker å fremstå som et vintersportsland og har store
ambisjoner innenfor reiselivsnæringen. Snøskred berører reiselivsnæringen og transportnæringen
generelt ved at vei/jernbane er utsatt for skredfare, og varsling ansees som et viktig tiltak for all
næringsvirksomhet som trenger forutsigbarhet i logistikkjeden.
I følge Fylkesmannen i Troms og NGI er dagens snøskredvarsler på regionalt nivå for generelle til å
bli benyttet i en friluftslivssammenheng. En oppgradering av nåværende tjeneste, samt etablering av
lokale snøskredvarslingssentre som Nordnorsk skredovervåking (boks 5.3) er viktig for å bidra til en
reduksjon av ulykker og til sikrere ferdsel i naturen.

23

Ni av ti personer som blir tatt av skred under friluftsaktivitet har selv utløst skredene, mens en av ti
blir tatt av skred som er naturlig utløst (kilde: snoskred.no). Holdningskampanje og kurs for å øke
folks bevissthet om farene ved friluftaktiviteter ansees som et av de viktigste tiltakene for å redusere
skredulykker blant folk som ferdes i fjellet. NGI har etablert en egen internettside beregnet for
friluftsinteresserte, www.snoskred.no, med aktuell informasjon om snøskredfare (for de områder hvor
NGI gir slike varsler på oppdragsbasis), snøskred som er gått, snø- og værforhold. Denne nettsiden har
også informasjon om hvordan friluftsfolk kan unngå snøskred ved å ta enkle forholdsreglene.
NVE og met.no når allerede et svært stort publikum, særlig knyttet til friluftsliv, med sine tjenester
seNorge.no (boks 5.5) og yr.no, og disse har et stort uutnyttet potensiale som formidlingskanaler for
skredfare.

Boks 5.5.

Fakta om seNorge.no og ”Føre var”

seNorge.no er en åpen portal på internett utviklet gjennom et samarbeid mellom NVE, met.no og
Statens kartverk. I seNorge.no finnes det kart som bl.a. viser hvordan Norges vær-, snø-, vann- og
klimaforhold varierer fra dag til dag. Landsdekkende døgnkart finnes fra 1961 til dags dato, samt
prognose for én dag. Det planlegges at det i løpet av kommende vinter skal legges ut prognosekart for
ni dager frem i tid. I seNorge.no er alle grunndata tilgjengelig på ett sted, hvor de oppdateres så snart
nye data foreligger. Kart og grafiske fremstillinger holdes oppdatert til enhver tid. Slik vil beslutninger
alltid kunne tas på bakgrunn av ferske og oppdaterte data. seNorge.no er allerede et viktig
overvåkings- og prognoseverktøy mht. flomvarsling, varsling av tørke og kraftforsyningen i Norge.
Tjenesten er blitt svært populær også blant ski- og friluftslivsinteresserte. Publikum og lokale
beredskapsmyndigheter kan her få tilgang til de samme data og kart som de nasjonale vær- og
flomvarslingsansvarlige. Tjenesten brukes i undervisningen ved skoler og høyskoler. Dette er også en
ny service for skiløpere, for andre friluftsmennesker og for reiselivet. Man kan for eksempel allerede i
dag, før en tar en skitur, finne ut om snømengden, snødybden, nysnømengden, snøtilstand og
værforholdene hvor som helst i Norge. seNorge.no legger til rette for utvikling av ny teknologi, for
nye måter å kombinere tilgjengelig teknologi på og satser mye på å utvikle samarbeid mellom ulike
fagmiljøer og etater. Løsningen er trukket frem som et eksempel på hvordan statlige etater kan
samarbeide og etablere tjenester hvor verdien av enkeltetatenes data mangedobles ved at de
sammenstilles og kombineres. Met.no legger ut vær- og klimadata, NVE simulerer en rekke snø- og
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vanndata og Statens kartverk legger til geografiske kartdata, og alt kombineres i en slagkraftig
portaltjeneste.
SeNorge gir tilgang til flere hundre tusen kart som dekker et femtitalls temaer innen vær, vann, snø og
klima, og tilbudet er i stadig utvikling. Ved å bruke for eksempel en distribuert vannbalansemodell
(HBV) som kjøres daglig med klimatiske data fra met.no er generell hydrologisk tilstand (markvann,
grunnvann, avrenning og fordamping) tilgjengelig i seNorge.
Kartene i seNorge.no oppdateres to ganger om dagen. Det lages to typer kart: kart som er generert fra
observasjoner og kart fra prognoser. Værobservasjonskart er basert på met.nos observasjonsnett og
interpolering til et landsdekkende datasett. Alle snø- og vannkart lages med modellsimuleringer som er
basert på værkartene. I tillegg viser seNorge.no data fra et stort antall av både NVEs og met.nos
målestasjoner i en felles visningsmodul.
Siden 2009 har Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) bidratt både økonomisk og faglig til
utviklingen av en spesiell versjon av seNorge under initiativet ”Føre var”, som skal bidra til bedre
beredskap og varsling både på regionalt og lokalt nivå. Her inkluderes bl.a. nye temakart basert på
utarbeidelse av terskelverdier og fargekoder som indikerer økt fare for oversvømmelser, ulike typer
skredfare, ising, behov for snøbrøyting, salting etc. Dette arbeidet inngår i SVVs etatsprosjekt ”Klima
og transport”. Hovedidéen bak ”Føre var” er å benytte en interaktiv og webbasert GIS-applikasjon, til
å visualisere vær-, vann- og klimadata i fortid, nåtid og nær framtid sammen med hendelsesdata og
annen relevant bakgrunnsinformasjon. I bunnen ligger en antagelse av at gitte typer værsituasjoner kan
føre til de samme hendelsene i framtid og nåtid som i fortid. På denne måten kan ”Føre var” benyttes
til ulike formål: Sammenhengen mellom historiske hendelser og historiske observasjoner kan brukes
reaktivt til å studere for eksempel årsaker til at et jordskred ble utløst eller hvorfor en påfallende
økning i antall bergningsaksjoner for vogntog fant sted et gitt døgn med et gitte vær- og vannforhold.
Sammenhengen mellom værprognoser og faren for potensielle hendelser kan brukes proaktivt ved
planlegging av beredskapstiltak og krisebemanning før et uvær inntreffer. Sanntids vær- og vanndata
gir også aktiv beslutningsstøtte mens uværet pågår.
SeNorge.no/ ”Føre var” kan utvides til å vise oppdaterte faregradkart, både i form av historisk arkiv og
basert på prognoser ni dager frem i tid. Faregradskart kan dekke en rekke farer, som løsmasseskred,
våtsnøskred, tørrsnøskred, frostsprenging, telehiv, glatte veier, etc. Utviklingspotensialet er stort og
plattformen for utvikling og uttesting allerede i stor grad på plass.
Kilder: NVE, seNorge.no, SVVs notat ”Føre var” 2007047590-57
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5.2

Oversikt over skredvarsling internasjonalt

Rapporten utarbeidet av NGI (Jaedicke et al., 2009)6 er vist i vedlegg 1. Det presenteres her kun deler
av rapportens ”utvidet sammendag”, hentet direkte fra NGIs rapport. Rapporten gir en oversikt over
varslingstjenester for snøskred samt jord- og flomskred internasjonalt, med hovedvekt på Sveits,
Østerrike og USA. Rapporten fokuserer på selve varslingsproduktene, ansvar / organisering og bruken
av varslene, mens mindre vekt er lagt på de rent tekniske løsningene:

Jord- og flomskredvarsling
Varslingssystemer for jord- og flomskred kan generelt deles i:1) varsling etter at skredet er utløst i
instrumenterte, kjente skredbaner, og 2) varsling av situasjoner som kan føre til skred basert på værprognoser og
modellberegninger for større områder.
1) er kun egnet for flomskred langs bekkeløp og vil dekke begrensede områder. En regional type varsling må
være av kategori 2), og må knyttes til empiriske terskelverdier for nedbør og markvannsforhold. Utfordringene
ved dette er at det er store variasjoner i terskelverdier, som avhenger av topografi, geologi og nedbør, samt at det
er store lokale variasjoner i nedbør.
Ingen av de studerte landene har operasjonelle sentrale systemer for regional varsling av jord- og flomskredfare.
En del land, som USA, Canada, Hong Kong, Taiwan og Italia, har systemer enten operasjonelle eller under
utprøving for veier eller for mindre områder. NGI har deltatt i utviklingen av et regionalt varslingssystem for
Nicaragua, basert på nedbørsprognoser kombinert med terrenginformasjon og geologi. Dette er for tiden under
testing. Felles for alle systemene er at de er avhengige av ekspertvurderinger og at en må gjøre nøye avveiinger i
forhold til når varsler skal utstedes eller ikke.
Alle de tre landene Østerrike, Sveits og USA arbeider med forskjellige løsninger som eventuelt kan føre til
landsdekkende varsling på regionalt nivå. I Østerrike studerer man ett nedbørsfelt for å vurdere hvilke målinger
som er nødvendige for å iverksette varsling over større områder. Tilsvarende gjøres i Sveits for små og
mellomstore nedbørsfelt, der observasjoner og nedbørsprognoser sammen med terskelverdianalyser legges ut på
internett og kan brukes av publikum og lokale beslutningstakere. I USA tilbyr også National Weather Service
tilsvarende informasjon over internett. Varslene er offentlig tilgjengelige. Når det gjelder flomskred spesielt, har
flere land etablert målesystemer i enkelte vassdrag der slike hendelser foregår hyppig.
En viktig del av skredforebyggende tiltak i flere land, for eksempel Østerrike, gjelder offentlig regulering,
lovgivning og ansvarsforhold. Viktige uavklarte spørsmål er for eksempel hvem som skal bygge opp og besitte
kompetanse, skal man ha en offentlig tillatelses – eller lisensordning for varsling, hvem definerer terskelverdier
og hvordan (felles metodikk), og hvorvidt man skal ha standardisering av teknisk utstyr. Man jobber også aktivt
med kartlegging av faresoner, forbedring av sikringstiltak, samt bedret lovgivning.
Snøskredvarsling
De fleste land med snøskred har en form for landsdekkende varsling som følger den internasjonale 5-delte
snøskredfareskalaen. Selve varslingsproduktene varierer sterkt fra land til land, og også hvordan varslingen er
organisert og finansiert. Mange varslingstjenester retter den daglige varslingen primært mot friluftsliv. Men
grunnlaget er skredvarsling for risikohåndtering i forbindelse med drift av anlegg, veier, redningsarbeid og under
evakuering. I noen tilfeller benyttes varsling kombinert med beredskapsplaner som et midlertidig sikringstiltak
der hvor fysiske tiltak ennå ikke er implementert. Felles for alle land som driver med varsling av snøskredfare er
at i tillegg til målinger av snøforhold og værprognoser, er vurderinger av erfarne snøskredeksperter helt
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Jaedicke C., Brattlien K., Sandersen F., Solheim A., Domaas U., 2009. Skredvarsling internasjonalt. Oversikt
over skredvarslingen i tre land og anbefalinger for Norge. NGIs Dokumentnr 20091219-00-1-R.
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avgjørende. Varslene utstedes gjerne gjennom flere medier, men internett og mobiltelefon er etter hvert blitt de
viktigste formidlingsmediene for varslingen.
Pålitelige observasjoner og værdata er helt nødvendig for en god varslingstjeneste. Derfor har flere land, som
Sveits, etablert værstasjoner i eller nært utløsningsområder for skred, spesielt beregnet på å samle relevante data
for vurdering av snøskredfare. I tillegg til automatiserte stasjoner, baseres varslingstjenestene også på nettverk av
lokale observatører, enten frivillige eller ansatte. Integrert i mange varslingstjenester er også formidling, kurs og
forskjellig holdningsskapende arbeid. Dette ansees som et av de viktigste risikoreduserende tiltakene i forhold til
snøskred. Mange er for eksempel ikke klar over at norsk og internasjonal statistikk viser at ca. 80 % av
dødsulykkene i friluftslivssammenheng skjer når faregraden er lavere enn 4 - stor.
Østerrike har et system for snøskredvarsling som spenner fra det regionale, fordelt på de 7 delstatene, til det mer
lokale der delstatene igjen er delt i flere skredregioner basert på topografiske forhold. En slik inndeling og
underinndeling sikrer at lokale forhold tas tilstrekkelig hensyn til. Varslingsproduktene kan da også spenne fra
det lokale, på enkeltskred nivå, til regionale varsler for hele regionen. Dette gjør at man også kan tilby internett
baserte tjenester som ”turplanleggere” over internett.
Varslingen i Sveits foregår både på nasjonalt og regionalt nivå, og er statlig organisert og finansiert av to
departementer, med et årlig budsjett på 35 mill. NOK. Selve varslingen gjøres av snø- og
skredforskningsinstituttet SLF i Davos. Det er viktig å være klar over at over 30 % av budsjettet til varslingen
brukes på varslingsrelatert forskning og til formidling, noenlunde likt fordelt mellom de to typer aktiviteter.
Varslingen gjøres ved hjelp av et godt nettverk av automatiserte stasjoner og observatører. Varslene utstedes to
ganger daglig til faste tider (Kl. 08 og 17), der det er lagt stor vekt på både grafisk og tekstmessig formidling.
Morgenvarselet er regionalt og har mer detaljer enn det nasjonale ettermiddagsvarselet. Alle varslene er nøye
gjennomgått av skredeksperter som jobber døgnkontinuerlig i en turnusordning.
USA har ikke noe sentralt varslingsopplegg, men har til sammen 21 forskjellige varslingssentre som alle er
organisert under US Forest Service, men ofte finansiert fra forskjellige kilder, både offentlige og private. I tillegg
driver staten Colorado sitt eget varslingssenter. Varslene utarbeides etter de samme metoder som i Europa, med
kombinasjon av data fra stasjoner og fra observatører, og alltid nøye vurdert av erfarne skredeksperter. Sentrene
samarbeider om formidling og å utvikle godt og lettfattelig informasjonsmateriell.”
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5.3

Kommentarer om dagens situasjon og internasjonal erfaring

Løsmasseskred: I følge NGIs litteraturgjennomgang er det ingen land som foreløpig har operasjonelle
systemer for regional varsling av løsmasseskred. Det er imidlertid flere land som er i ferd med å
utvikle regionale varslingssystemer for mindre områder. Selv om det arbeides med ulike tilnærminger
er et fellestrekk at ekspertvurderinger av hydrometeorologisk informasjon danner grunnlaget for et
slikt varslingssystem.
Siden flomskred i mange tilfelle skjer ved erosjon langs eksisterende elve- og bekkeløp og langs nye
vannveier som oppstår under flomsituasjoner, vil dette være nært knyttet til flomvarslene. Jordskred er
kanskje den skredtypen som det er vanskeligst å varsle både mht. på tidspunkt, sted og utstrekning.
Selv om en har god kjennskap til hva som utløser løsmasseskred i spesifikke tilfeller, så er det uført
lite arbeid med hensyn på varsling av løsmasseskred i Norge. I en landsomfattende undersøkelse,
GeoExtreme-prosjektet, ble det funnet relativt dårlig sammenheng mellom meteorologiske forhold og
skredhendelser7. Dette indikerer at informasjon/data om løsmassenes egenskaper, terreng og hydrologi
vil være vesentlig for utviklingen av et slikt varslingssystem.
Skråningers stabilitet er en funksjon av terrengform, vegetasjon, løsmasser og hydrologiske prosesser.
Stabiliteten vil være relatert til løsmassenes sammenhengskrefter (friksjons- og kohesjonskrefter) og
tyngdekraften. Sammenhengskreftene er en funksjon av jordas vanninnhold og er lavest ved
vannmetning. I hellende terreng vil det også skje en lateral transport av vann som kan medføre et
overtrykk av vann i jorda (”poretrykk”) i nedre deler av skråningen. Lokale varsler vil kreve meget
detaljerte data både mht. terreng, løsmassetype og lokale meteorologiske data. Denne informasjonen er
i dag ikke tilgjengelig i Norge, og derfor kan varsling av løsmasseskred foreløpig kun utføres på
regionalt nivå. NVE, Hydrologisk avdeling satte i 2009 i gang et FoU-prosjekt for å utvikle metodikk
for varsling av regional fare for løsmasseskred. Forslag til metodikk er beskrevet i vedlegg 2, og vi
understreker at den er under utvikling. Statens Vegvesen og Jernbaneverket bidrar til dette arbeidet
både økonomisk og faglig gjennom utviklingen av portalen ”Føre var” (se boks. 5.5). NVE har også
initiert et samarbeid med NGI som skal bidra bl.a. til utarbeidelse av terskelverdier. Metodikken
fokuserer først og fremst på jordskred og flomskred som oppstår i bratt terreng og utløses av høyt
vanninhold/poretrykk eller av stor vannføring/erosjon. Foreslått metode vil også kunne inkludere
leirskred utløst av graving og erosjon eller høyt poretrykk (se vedlegg 2).
Snøskred: Flere land utfører og har nytte av regional varsling av snøskred - ofte i tilknytning til mer
detaljerte varsler. Regionale varsler for snøskred er allerede innarbeidet i værvarslingstjenesten i
Norge, men tjenesten ansees å være for grov og overfladisk for noen formål og har derfor begrenset
forebyggende effekt. Varslene baserer seg vesentlig på meteorologiske forhold og i liten grad på
snødekkets egenskaper. Det varsles skredfare bare noen få dager i løpet av vinteren – ved faregrad 4
(stor) og 5 (meget stor), bare i enkelte tilfelle ved faregrad 3 (markert). Det gis dermed feilaktig
inntrykk av at det ikke er skredfare når faregraden er lavere enn 4, mens statistikken viser at de fleste
skredulykkene skjer ved lavere faregrad. Det er dermed et stort behov for en skredvarslingstjeneste
som oppgir skredfaren også ved de lavere faregradene gjennom hele vinteren. Slike skredfarevarsler
utarbeides pr i dag bare i forbindelse med vinterferie og påskeferie - i samarbeid mellom NGI og
met.no.
Dette krever imidlertid inngående landsdekkende kunnskap om snødekkets egenskaper, innkomne
observasjoner om skred- og snøforhold, i tillegg til gode meteorologiske observasjoner og –
prognoser. En mer omfattende skredvarslingstjeneste må inkludere alle disse elementene, og den
7

Det er funnet at enkelte løsmasseskred kan forklares med både korte og intense nedbørekstremer eller langvarig
nedbør over mange dager.

29

krever et nært samarbeid mellom ekspertise innen meteorologi, snø og skred. En slik tjeneste bør være
åpen gjennom hele vinteren og er langt mer ressurskrevende enn dagens varslingstjeneste. Dette krever
vesentlig økning i tilførte ressurser.

Boks 5.6

Fakta om skredkonsekvens i Norge:

En gjennomgang av oversiktskartene for snø- og steinskred viser at Norge har om lag 48.000
eiendommer som er utsatt for snøskred eller steinsprang (kilde: GeoExtreme, Jaedicke C., 2009)8.
Dette utgjør rundt 2,8 prosent av alle eiendommer i landet, og verdien av de utsatte eiendommene
utgjør rundt 120 milliarder kroner. Naturskadefondets skadetakster etter skred utgjorde i gjennomsnitt
15 mill. kr årlig i perioden 1963-2005 (OED rapport, 2007)9. I tillegg kommer skader som ikke er
støtteberettiget gjennom Naturskadefondet eller Naturskadepoolens ordninger, private
næringsaktørers- og kommuners egenandeler, samt deres egeninnsats til gjenoppbygging/opprydding.
Andre samfunnsmessige kostnader ved skred er helseskader og tap av liv, miljøskader - biologi,
landskap, flora, fauna - samt avbrudd i kritisk infrastruktur som transport, strøm og tele. Dette er ikke
inkludert i tallene over. Frykt for at det kan gå skred vil i seg selv ha kostnader i form av
helsevirkninger, engstelse og utrygghet, begrensninger i arealbruk som byggeforbud, preventiv
stenging av veier mv. Ovennevnte tallfestede kostnader er basert på data fra et relativt kort tidsrom. De
største hendelsene kommer sjelden. Om man ser på Naturskadefondets utbetalinger siden 1980 (kilde:
OED-rapport 2007) er storm og flom de mest kostnadskrevende hendelsene i denne perioden, mens
det ikke har vært store skredhendelser. Dette vil variere over tid.
Om lag 800 personer omkom i skredulykker i Norge på 1900-tallet. NGIs gjennomgang av alle
snøskredulykker de siste 37 årene viser at det har omkommet 180 personer i perioden (4.9 pr. år), 46
har omkommet i hus eller langs veier (1.2 pr. år) og 134 ved ferdsel i naturen (3.6 pr. år). De siste 10
årene har det omkommet 40 personer (4,0 pr. år), ingen i hus, sju har omkommet på vei (0,7 pr. år) og
33 ved ferdsel i naturen (3,3 pr. år). Alle ulykkene de siste 10 årene omhandler altså folk som ferdes
på veier eller i naturen, med klart flest på tur i bratt terreng på ski eller snøskuter. Transportøkonomisk
institutt har anslått det samfunnsøkonomiske tapet av et menneskeliv i trafikken til om lag 20 millioner
kr. Tilsvarende regnestykke for omkomne i skred gir et årlig samfunnsøkonomisk tap på 80-100
millioner kroner.
Nasjonalt og internasjonalt vet man at etablering av snøskredvarslingssentre bidrar til reduksjon av
ulykker og til sikrere ferdsel i naturen.
Samfunnets kostnader knyttet til skred kan forventes å øke i fremtiden grunnet klimaendringer og
befolkningsvekst (ref. prognoser for 2009 fra ssb.no).
Selv om hyppigere ekstremvær vil føre til flere skred, viser analysene i GeoExtreme-prosjektet at
menneskelig aktivitet er en vesentlig forklaring på de fleste skredulykker i historisk tid og i dag.

8
9

Klima 1-2009, CICERO
Modeller for en sentral statlig skredetat – Interdepartemental abeidsgruppes sluttrapport. OED 12.2007
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VI Behov for et statlig engasjement innen overvåking og
skredvarsling
Skredfare er en naturfare som har konsekvenser for samfunnet i form av tapte menneskeliv, skader på
bygninger, infrastruktur, jord- og skogbruk. I tillegg kommer konsekvenser som byggeforbud i
faresoner, miljøskader, helsevirkninger og andre indirekte virkninger av skred og skredfare.
Det er åpenbart at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller praktisk mulig å fjerne all skredfare
eller alle konsekvenser gjennom sikringstiltak. De fleste sikringstiltakene har begrenset kapasitet og
kan ikke sikre fullstendig mot ekstreme vær- og hydrologiske forhold. Overvåking og varsling er
derfor et nødvendig og rimelig tiltak for å sikre befolkning og viktige infrastruktur i Norge. Varsling
av skredfare kan bidra til å redusere konsekvensen av skred. Gjennom at beredskapsapparat aktiveres,
øker varslingen muligheten for å redde liv og flyttbare verdier.
Økt fare for skred vil føre til økt aktsomhet og beredskap. Varsel om stor skredfare skal utløse
beredskapstiltak hos lokale myndigheter, samferdselsansvarlige, byggherrer/entreprenører. Lokale
myndigheter og samferdselsansvarlige skal først og fremst sørge for å ha personale, maskiner og annet
utstyr i beredskap. De bør også iverksette enkelte tiltak som for eksempel inspeksjon/rensing av
bekker, kulverter og stikkrenner, sjekk av bevegelsestegn i terreng (innsynkninger, utglidninger,
sprekker, små ras), sjekk av snøtilstand og stabilitet. Vannoppdemning og dannelser av nye
kilder/bekker i fjellsider, og erosjon i vassdrag skal følges opp. Befolkningen bør kunne bidra til dette
arbeidet ved å melde fra til lokale ansvarlige myndigheter om sine observasjoner. Det er lokale
beredskapsmyndigheter og samferdselsetater som skal beslutte - fortrinnvis ved hjelp av sakkyndige
eksperter - behovet for iverksettelse av enkelte forebyggende tiltak, stenging av vei og bane,
avsperring og evakuering.
Skredulykker skyldes ofte et sammenfall av flere uheldige omstendigheter. Mange skred utløses som
en kombinasjon av ekstreme hydrometeorologiske forhold og menneskelig aktivitet. Skred kan utløses
av relativt små byggetiltak (graving, sprenging, fylling) utført på feil sted og/eller feil tidspunkt. I
skredutsatte perioder hvor jorda er nær vannmetning og grunnvannsstand forventes å øke raskt – pga.
store nedbørmengder, snøsmelting etc. - må arbeid med graving, fylling og sprengning skje med stor
varsomhet. I enkelte tilfeller bør lokale beredskapsmyndigheter vurdere å gi midlertidig stoppordre for
enkelte byggearbeider og oppfordre til opphør av spesielt utsatte friluftaktiviteter.
Varsling på regionalt nivå er viktig for at lokale beredskapsmyndigheter, samferdselsetater og
byggherrer/entreprenører tidligst mulig skal bli informert om perioder med økt skredfare og om
forventet utvikling av situasjonen. Nytten av varsling øker vesentlig hvis det er foretatt en grundig
kartlegging av fareområder og dersom det lokale beredskapsapparatet har utarbeidet beredskapsplan.
Spørreundersøkelsen viser imidlertid at kun 25 % av kommunene har utarbeidet beredskapsplan for
snø- og løsmasseskred, mens mer enn 50 % av kommunene har beredskapsplan knyttet til flomfare.
Tjenesten for overvåking og varsling av snøskredfare må i større grad enn for løsmasseskred være
tilpasset andre brukergrupper. Her er det i stor grad enkeltpersoner som har behov for informasjon for
å kunne vurdere skredfaren slik at de i mindre grad utsetter seg for fare.
Rollen som rådgiver i beredskapssituasjoner er nært koblet til varslingsansvaret. Det forventes at den
som varsler skal kunne gi utfyllende informasjon om situasjonen og forventet utvikling framover, samt
råd om aktuelle tiltak. Rådene avhenger av detaljeringsgraden i varslingen og etatens ansvar for øvrig.
Dersom varslingen kun er av regional karakter, kan det ikke forventes at varslingstjenesten skal
vurdere stedsspesifikke forhold knyttet til enkeltskred. Derimot må en kunne gi generelle råd om
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hvordan situasjonen bør følges og hvilke forebyggende tiltak som kan være aktuelle. Et aktuelt
krisetiltak er evakuering. Nødvendig faglig bistand for å vurdere behov for evakuering og tidspunkt
for tilbakeflytting etter evakuering er ut fra denne logikken ikke ansvaret til den etat som driver den
regionale varslingstjenesten. Dersom situasjonen vurderes til å være kritisk bør lokale
beredskapsmyndigheter kunne trekke inn skredekspertise som kan vurdere situasjonen lokalt. Det bør
derfor legges til rette for en beredskapsordning som sikrer at det lokale beredskapsapparatet kan få
assistanse av fagekspertise når det er behov for det. Økonomisk støtte til detaljert kartlegging og
dermed bedre beredskapsplaner er et viktig skritt i å forebygge skredulykker. Grunnet dårlig
kommuneøkonomi ville det vært positivt med en statlig koordinering og eventuell subsidiering av
lokale beredskapsmodeller som Nordnorsk skredovervåking (se boks 5.3).
Det er vanskelig å vurdere nytteverdien av satsingen på skredvarsling i et økonomisk perspektiv. Det
kan ansees som lønnsomt å bygge opp en overvåkings- og skredvarslingstjeneste dersom nytten som
genereres i form av større aktsomhet, bevisstgjøring, bedre sikkerhet, sparte menneskeliv og materielle
verdier etc. er større enn kostnadene ved å bygge opp og drive en landsdekkende varslingstjeneste.
Bortsett fra rene materielle verdier som kan spares ved hjelp av en overvåkings- og varslingstjeneste
av skred, er det imidlertid svært vanskelig å tallfeste verdien av andre positive effekter. Hvis man
anslår det samfunnsøkonomiske tapet av ett menneskeliv til om lag 20 millioner kr (jfr.
Transportøkonomisk Institutt) – vil man ved å anta at det spares ett menneskeliv i året pga.
skredvarslingstjenesten – dvs. 20 % av dem som omkommer bare i snøskredulykker pr år – få en høy
samfunnsøkonomisk gevinst som kan rettferdiggjøre en skredvarslingstjeneste. For i tillegg til sparte
menneskeliv kommer gevinsten i form av reduserte materielle skader. Utover dette er det egentlig
nødetater, kommuner og samferdselsetater som best kan vurdere behovet og nytteverdien for
samfunnet knyttet til en statlig satsing innen skredovervåking/varsling.
Som ledd i en slik evaluering har vi ved hjelp av en spørreundersøkelse bedt mottakere av varsler fra
flomvarslingstjenesten om å vurdere nytteverdien av eksisterende flomvarslingstjeneste samt
forventninger og nytteverdi av en fremtidig skredvarslingstjeneste.

Boks 6.1

Om spørreundersøkelsen om skredvarsling:

Spørreundersøkelsen ble utført elektronisk av TNS Gallup, og ble gjennomført i perioden 13. mars –
14. april 2009. Det ble sendt spørreskjema til samtlige kommuner, fylkesmenn, politidistrikt samt alle
Jernbaneverkets baneområder og Statens vegvesens distriktskontor, totalt 515 virksomheter. Det var
en svarprosent på 68,5. 81 % av svarene kom fra kommuner. Svarprosent for den gruppen er 66,5 %.
Rapporten fra TNS Gallup med analyseresultatene er vedlagt denne utredningen (vedlegg 3). Vi har
selv utført noen tilleggsanalyser som er presentert nedenfor (figur 2). Disse analysene viser resulatet
av svarene fra de virksomhetene som selv hadde opplevd skred eller flom som medførte skader. TNS
Gallup sine analyser bygger på svar fra alle virksomhetene uavhengig av om de hadde opplevd skred
eller flom som medførte skader.
Spørreundersøkelsen var delt i to. Arbeidsgruppen fant det hensiktsmessig å stille en del spørsmål
knyttet til eksisterende flomvarslingstjeneste i tillegg til en fremtidig skredvarslingstjeneste. Dette
blant annet fordi vi mener det er nærliggende å dra nytte av erfaringer fra flomvarslingstjenesten i en
fremtidig skredvarslingstjeneste.

32

6.1
Eksisterende flomvarslingstjeneste. Spørreundersøkelsen viser at ¾ av virksomhetene10
mener eksisterende flomvarslingstjeneste er ganske eller svært nyttig for den lokale beredskapen ved
flomhendelser. Nærmere 90 % av de som har mottatt flomvarsel i forbindelse med skadeflom oppgir at
flomvarslene førte til tiltak/beredskap i virksomheten. Respondentene er delt i forhold til hvorvidt
tiltakene som ble iverksatt reduserte konsekvensene av flommene. 46 % mener at dette i stor grad var
tilfellet. Nesten alle som har vært i kontakt med NVE i forbindelse med en flomhendelse var fornøyd
med informasjonen de fikk, og de aller fleste (93 %) har stor tiltro til NVEs flomvarsler. Av de som
har opplevd skadeflom har 97 % stor tiltro til NVEs flomvarsler, og 81 % mener at den regionale
flomvarslingstjenesten er svært nyttig eller ganske nyttig (figur 2a og 2b).

6.2
Fremtidig skredvarsling på regionalt nivå. Spørreundersøkelsen viser at 67 % av alle
virksomhetene som svarte mener at det er svært nyttig eller ganske nyttig at myndighetene iverksetter
en regional overvåkings- og varslingstjeneste for skredfare knyttet til løsmasseskred. For snøskred
mener omtrent halvparten det samme. Av de virksomhetene som har opplevd løsmasse- eller snøskred
som har medført skade, mener henholdsvis 83 % og 89 % at en regional skredvarslingstjeneste vil
være ganske eller svært nyttig (figur 2c og 2d).
Ca. 80 % av de virksomhetene som har opplevd løsmasseskred (132) eller snøskred (81) som har
medført skader, mener det er sannsynlig at virksomheten vil iverksette tiltak ved varsel om regional
snøskred- eller løsmasseskredfare som berører deres kommune/distrikt.
Flertallet – henholdsvis 65 % og 76 % - av virksomhetene som mottok varsel i forbindelse med
snøskred eller løsmasseskred, iverksatte tiltak som en følge av varselet. 36 % av de som iverksatte
tiltak som følge av varsel om snøskred mener at tiltakene som ble iverksatt i noen eller stor grad
reduserte de negative konsekvensene av skredet. Nesten halvparten av de som iverksatte tiltak som en
følge av varsel om fare for løsmasseskred mener at dette i noen eller stor grad reduserte de negative
konsekvensene av skredet.
Halvparten har utarbeidet beredskapsplan mht. til fare for flom, mens mindre enn 1/4 har gjort
tilsvarende mht. fare for skred. 60 prosent har ikke hatt beredskapsøvelse verken mht. fare for flom,
snøskred, stein- og fjellskred, snø- eller løsmasseskred.
De aller fleste virksomhetene (85 %) har ikke inngått avtale med private virksomheter om lokal
overvåking og varsling av flom, snø- eller løsmasseskred.

10

Fellesbetegnelsen "virksomhet" brukes her om alle deltakerne i spørreundersøkelsen, dvs. kommuner,
Fylkesmann, politidistrikt, Jernbaneverkets baneområder og Statens vegvesens distriktskontor.
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b) Oppfatning om nytteverdien av regional
flomvarsling blant de som har opplevd
skadeflom (N=209)

c) Oppfatning om nytteverdien av regional
skredfarevarsling blant de som har opplevd
løsmasseskred med skade (N=132). Av disse
oppgir 79 % at det er sannsynlig at de vil
iverksette tiltak/beredskap ved mottak av varsel
om regional løsmasseskredfare.
De tre svarkategoriene ”litt nyttig, unyttig og vet ikke” er
her samlet i en sektor.

d) Oppfatning om nytteverdien av regional
skredfarevarsling blant de som har opplevd
snøskred med skade (N=81).
Av disse oppgir 83 % at det er sannsynlig at de
vil iverksette tiltak/beredskap ved mottak av
varsel om regional snøskredfare.
De tre svarkategoriene ”litt nyttig, unyttig og vet ikke” er
her samlet i en sektor.

Figur 2. Resultat av noen av arbeidsgruppens egne analyser av tallmaterialet fra spørreundersøkelsen.
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Boks 6.2

Regional varsling for Norge – Utdrag fra NGIs rapport11:

Regional varsling for Norge
”Jord- og flomskred er et betydelig problem i Norge og gjør årlig skade for store verdier, i tillegg til
også i enkelte tilfeller å ta liv. I tillegg antyder IPCCs klimascenarier at dette problemet kan komme til
å øke i fremtiden. En varslingsordning for jord- og flomskred kan kun være på et regionalt nivå, med
unntak av eventuell instrumentell overvåking av enkelte lokaliteter. Et regionalt, terskelverdibasert
varslingsopplegg bør ta sikte på å utløse en lokal beredskapsordning i kritiske områder. Et slikt
varslingsopplegg fordrer et veldefinert tett og godt samarbeid mellom aktuelle aktører, som NVE,
meteorologisk institutt, samt andre organisasjoner med tung skredfaglig kompetanse, som NGI og
NGU. Arbeid som gjøres i dag og vises i nettportaler som www.senorge.no, danner et godt grunnlag
for varslingen, og bør være samordnet mellom alle aktører. Videre arbeid med fastsettelse av
terskelverdier, integrert i en fordelt hydrologisk modell for forskjellige regioner, er svært viktig for å
få gode regionale varsler. Et varsel for en region må utløse lokal beredskap i form av inspeksjon av
kritiske punkter som bekkeløp og dreneringssystemer. Lokale myndigheter må gjennomgå nødvendig
opplæring. I tillegg til regional varsling og lokal beredskap må en beredskapsordning for skredfaglig
ekspertise også inngå. Lokale myndigheter og/eller evt. skadestedsledelse må kunne få skredfaglig
assistanse innen en gitt minimumstid for å vurdere evt. evakuering, tilbakeflytting, fare for nye skred,
sikkerhet i fht. redning, etc.
Snøskred har de siste 30 år drept gjennomsnittlig 5 personer pr. år i Norge. De fleste dødsulykkene i
dag skjer i forbindelse med friluftsliv, og spesielt skikjøring. Med visse mellomrom forekommer også
omfattende skredsituasjoner som fører til skade på bebyggelse og infrastruktur, for eksempel i 1979 da
270 bygninger ble berørt. I dag foregår kun en nasjonal varsling i svært grov skala gjennom
værmeldingene, som dessuten bare varsler ved de to høyeste faregradene. I tillegg utfører NGI lokal
varsling for enkelte områder og vei/jernbanestrekninger. En regional varslingstjeneste bør innholde
følgende hovedelementer:
•

Daglige varsler for hele landet og for alle faregrader;

•

Faste kommunikasjonsrutiner til lokale myndigheter;

•

Formidling, kursing og holdningsskapende arbeid via internett, kursvirksomhet og
massemedia;

•

En beredskapsordning for snøskredeksperter som kan rykke ut og yte assistanse til lokale
myndigheter i krisesituasjoner, tilsv. som beskrevet for jord- og flomskred.

Varslene må utarbeides av erfarne snøskredeksperter og baseres på en kombinasjon av data fra
værstasjoner og observatører. En del nye værstasjoner bør etableres i områder som er viktige i forhold
til utløsning av snøskred. I tillegg til en regional varsling kan lokal varsling i enkelte områder, som for
eksempel de mest populære områdene for frikjøring på ski vurderes. Dette kan være et viktig bidrag til
å redusere tapet av menneskeliv ved snøskred. Betydningen av formidling og holdningsskapende
arbeid må ikke undervurderes som et viktig risikoreduserende tiltak og bør derfor inngå som en
integrert del av et varslingsopplegg”.

11

Sitat fra Jaedicke C., Brattlien K., Sandersen F., Solheim A., Domaas U., 2009. Skredvarsling internasjonalt.
Oversikt over skredvarslingen i tre land og anbefalinger for Norge. NGIs Dokumentnr 20091219-00-1-R.
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VII.
Oppgaver i en nasjonal tjeneste for regional overvåking
og varsling av skredfare
Nedenfor beskrives de tre hovedoppgavene som inngår i en fremtidig nasjonal tjeneste for regional
overvåking og varsling av skredfare, samt tre viktige verdiøkende støttefunksjoner:

Oppgaver som inngår i den regionale skredvarslingstjenesten:
1) Observasjonsnettverk (kap. 7.1):
•

Operative målestasjoner;

•

Pilot prosjekter – Forsøksfelt;

•

Manuelle snømålinger;

•

Fjernmålte data;

•

Skredhendelser;

2) Modelleringsapparat (kap 7.2):
•

Værmodeller;

•

Snømodeller;

•

Hydrologiske modeller;

3) Varsling (kap. 7.3):
•

Varsling av beredskapsmyndigheter og allmennhet;

•

Daglig oppfølging av vær-, snø- og vannforhold;

•

Tilrettelegging av formidlingsverktøy;

Verdiøkende støttefunksjoner (kap. 7.4):
1) Beredskapsordning;
2) Holdningsskapende arbeid;
3) Forskning og utvikling;
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7.1

Observasjonsnettverk

Et godt utbygd observasjonsnett for hydrologiske og meteorologiske data er grunnlaget for en god
skredvarslingstjeneste. Observasjonene kan deles inn i
•

Operative målestasjoner;

•

Pilot prosjekter – forsøksfelt;

•

Manuelle snømålinger;

•

Fjernmålte data;

•

Skredhendelser;

Operative målestasjoner
NVE og met.no har et utbygd stasjonsnett, men det er ikke bygd opp med tanke på overvåking og
varsling av skredfare. Stasjonsnettet bør oppgraderes for å representere skredutsatte områder bedre.
Dette vil spesielt gjelde stasjoner i fjellet og i små nedbørfelt med rask respons. Meteorologiske og
hydrologiske observasjoner må i større grad samlokaliseres for å bedre datagrunnlaget for modellering
av skredfaregrad. Det er spesielt observasjonene av nedbør, lufttemperatur, vind, snømengde,
snødybde, snøtemperatur, mark-/grunnvannsstand og vannføring som er aktuelle i denne sammenheng.
Samlokalisering vil også være rasjonelt for å redusere tilsyns- og fjernoverføringskostnader.
Data fra operative stasjoner vil brukes som inngangsdata i fremtidige overvåkings- og
prognoseverktøy, som igjen danner grunnlaget for skredvarslingstjenesten. Observasjonsgrunnlaget
må styrkes med etablering av målestasjoner i områder som har for lite relevante observasjoner for
tilstrekkelig god varsling og overvåking av snø- og løsmasseskredfare. En foreløpig grov vurdering
indikerer et behov på 40-50 nye vær-/snøstasjoner i fjellet (hvor minst halvparten av disse også måler
hydrologiske parametere). Etableringen kan utføres over en periode på 10 år. Både omfang og
parametere må vurderes nærmere. En egen behovsanalyse må gjennomføres, og det må lages en
handlingsplan av met.no og NVE i samarbeid med NGI, JBV, SVV og andre. Antall og geografisk
plassering må vurderes i lys av skredfareområdenes beliggenhet, klimatiske områder, eksisterende
målenett og områder som har store feil i de griddede datasettene for nedbør, temperatur, snø og vind.
Det fremtidige stasjonsnettet må gi meteorologiske og hydrologiske data i sann tid av tilstrekkelig
omfang og kvalitet, med fin romlig skala og fin tidsoppløsning (time, minutter) for å imøtekomme
kravene til ekstrem værvarsling, skredvarsling og flomvarsling. Det innebærer blant annet at det må
foreligge et tilstrekkelig antall målesteder for å fange opp den regionale variabiliteten som har
betydning for skredfare i Norge. Etablering av nye stasjoner kan utføres i samarbeid med kommuner
som eventuelt vil kunne bistå med lokalt tilsyn. Spørreundersøkelsen viser at de fleste kommunene er
interessert i å samarbeide med NVE og met.no om etablering av overvåkingsstasjoner.
En utvidelse av stasjonsnettet samordnet med relevante etater vil forbedre datagrunnlaget for
varslingstjenesten betydelig og effektivisere og rasjonalisere stasjonsdriften. Dette er en viktig
oppgave som allerede er påbegynt i regi av met.no som bl.a. samler inn observasjoner fra Bioforsk,
Statens forurensningstilsyn (SFT), Jernbaneverket (JBV) og Statens Vegvesen (SVV). Andre eksterne
aktører, som regulanter og kraftselskaper, har ofte egne målestasjoner i fjellområder og andre områder
som vil være av stor interesse. Det er derfor ønskelig med et samarbeid også med disse for
koordinering og supplering av stasjonsnettet, spesielt i fjellområder og i andre særlig utsatte områder.
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Pilot prosjekter – forsøksfelt
FoU-prosjekter er nødvendig for å øke prosessforståelsen og forbedre eksisterende modeller og
dermed forbedre metodikken som benyttes. For dette formål er det fornuftig å etablere/videreføre
stasjoner med avansert instrumentering for alle relevante parametere inkludert snø- og grunnvanns/markvannstilstand, vannføring og sedimenttransport). Slik anlegg er ressurskrevende og kostbare og
må derfor begrenses til noen få områder med lokal skredfare og drives sammen med
samarbeidspartnere (met.no, NGI, NGU, JBV, SVV) og eventuelle lokale beredskapsmyndigheter.
Det bør defineres et sett med forsøksfelt, hvor data med høy kvalitet samles inn regelmessig og gjøres
tilgjengelig til FoU-virksomhet.

Manuelle målinger
Når det gjelder snøskredvarsling er det viktig - uansett om varslingsnivået er regionalt eller lokalt også med innsamling av jevnlige manuelle observasjoner om snødekket (mengde, tilstand, stabilitet,
struktur). NGI har allerede et nettverk av observatører som brukes for å vurdere skredforhold i
forbindelse med lokal varsling. NGI påpeker også muligheten for å bruke frivillige eller lønnet
personale fra lokale myndigheter, skianlegg, friluftsorganisasjoner - som Den norske turistforening og fra Statens Naturoppsyn. I forbindelse med snøovervåking for flomvarsling og tilsigsprognosering
for kraftsituasjonen, samler NVE inn og forvalter snømålinger fra egne målestasjoner, regulanter,
satellitter og flybåren laser. En samordning også av disse aktivitetene vil forbedre grunnlaget for
snøskredvarsling.
Det bør etableres et fast observatørkorps som mot betaling og med opplæring og oppfølging utfører
manuelle snømålinger utvalgte steder. I tillegg bør frivillige kunne rapportere inn observasjoner på
internett.

Fjernmålte data
Data fra værradarer, satellitter og fly blir mer og mer viktige for overvåking, og bør inngå i FoUprosjekter og i tjenesten der dette er nyttig.

Skredhendelser
Innrapportering av skredhendelser i sann tid er et viktig ledd i overvåkingen. Innrapportering via
internett bør være mulig. En koordinert innsamling av informasjon om skredhendelser i sann tid gir
god oversikt i en krisesituasjon. Dette dreier seg om informasjon fra relevante aktører som lokale
observatører - frivillige eller lønnet - JBV, SVV, beredskapsmyndigheter og nødetater etc. På denne
måten vil varslingstjenesten raskt kunne følge opp og utføre nødvendige analyser for det aktuelle
området og dermed kunne bidra med nyttig rådgivning til lokale myndigheter og samferdselsetater.
NGU, NGI og Statens vegvesen har de siste årene arbeidet med utviklingen av et innsamlingssystem
for skredhendelser som inkluderer online og mobil registrering (Jaedicke et al. 2009)12. Dette vil
kunne danne grunnlaget for et nasjonalt innsamlingssystem, samordnet med det nasjonale
skredhendelsesarkivet skrednett.no.

12

Jaedicke C., K. Lied and K. Kronholm, 2009. Integrated database for rapid mass movements in Norway. Sci.,
9, 469-479.
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7.2

Modelleringsapparat

Observasjonsnettverket og modellsimuleringer danner grunnlaget for overvåking av de forhold som
fører til endring av skredfaren. Utstedelse av varsler skal basere seg på en faglig vurdering av
tilgjengelig informasjon om historiske situasjoner, nåværende og prognosert situasjon. En forutsetning
for en god varsling er et tilstrekkelig godt oppdatert datagrunnlag basert på landsdekkende
informasjon som observeres, simuleres og prognoseres. Et velfungerende operativt prognoseverktøy er
helt sentralt for at varselutsteder skal kunne ta korrekte beslutninger.

Modellering av vær, snø og vann
Modellering av kritiske parametere for vær, snø og vann i nåtid, historisk og i form av prognoser
utføres i dag, men modellene er ikke fullt utviklet og tilpasset skredfareovervåking og -varsling.
Atmosfæremodellene øker stadig i detaljeringsgrad og er i stand til å reprodusere variabilitet med
bedre og bedre oppløsning både i tid og rom. For skredfareprognoser er det, på samme måte som for
hydrologiske prognoser, viktig at modellene både kan simulere nåtilstand basert på observasjoner og
gi prognoser for de nærmeste døgn med gitte værprognoser. Dermed er det for det første behov for å
fordele punktobservasjoner i rommet (interpolering) og benytte fordelte observasjoner (værradar,
satellittdata) for å definere nåtilstanden. Deretter er det behov for å kjøre modeller for snø og vann
fremover i tid for å prognosere skredfare. Kontinuerlig validering av modellene er viktig for å sikre at
de gir korrekt beskrivelse til enhver tid. Også punktbaserte modeller er aktuelle ved at skredrelevante
parametere simuleres på steder som er representative for skredfarlige områder, samt ulike
høydeintervall, helningsgrader- og retninger.

Modellering av skredfaregrad
I vedlegg 2 er det foreslått metodikk for varsling av løsmasseskredfare på regionalt nivå. Systemet
baserer seg på bruk av hydrologiske modellverktøy (HBV og COUP) og av sanntidsobservasjoner.
Metoden er under utvikling, og er basert på en videreutvikling av modellapparat, prognose- og
formidlingsverktøy som brukes i NVE for flomvarsling, tilsigsprognosering for kraftforsyning,
klimaforskning, og metodikk for utarbeidelse av aktsomhetskart for flomskredfare. Utviklingen som
ble initiert i 2009 utføres delvis i samarbeid med NGI (utarbeidelse av terskelverdier) og med SVV og
JBV (utviklingen av en portal basert på senorge.no, ”Føre var”, se boks 5.5). De første resultatene er
lovende, men det gjenstår et betydelig utviklingsarbeid (bestemmelse av terskelverdier,
automatisering, validering) før den kan brukes i en fullt operativ varslingstjeneste for regional
løsmasseskredfare.
Varsling av snøskredfare krever kunnskap om værforhold, om snødekket og snøens egenskaper.
Gridding av observasjoner og prognoser er et viktig verktøy for å kunne følge og analysere situasjonen
for hele landet. Infrastruktur (database, modell-, beslutningsstøtte- og formidlingsverktøy) som
anvendes for værvarsler, produksjonslinje for utarbeiding av snøkart (seNorge.no, se boks 5.5), bruk
av fjernmålte data kombinert med lokale observasjoner og vurderinger ansees som grunnlaget for en
operasjonell varsling av faregrad for snøskred.
Fastsetting av faregrad kan modelleres basert på en rekke faktorer og kombinasjoner av disse, slik som
endring i snødybde, nysnømengde, regnmengde på nysnø, snøfuktighet, vindhastighet, endring i
lufttemperatur, etc. Terskelverdier kan benyttes for å definere de ulike faregradene, både på
enkeltsteder og i et landsdekkende grid. Det er behov for å starte et utviklingsarbeid for å definere en
robust og effektiv metodikk for dette formålet.
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Snøskredfaregraden må overvåkes kontinuerlig i vinterhalvåret (november - april), og det må lages
daglige skredfaregradkart for hele landet og skredroser13 for utvalgte områder:
•

Kart genereres daglig og viser faregrad iht. den internasjonale skredfareskalaen og tilhørende
tema som er relevant for snøskred (nysnø, snøfuktighet, snøstabilitet, nedbør, temperatur,
vind, stråling). Disse modelleres basert på griddede observasjoner og prognoser fra met.no, og
legges ut på seNorge.no. Skredfaregradkart genereres automatisk basert på modellresultater.
Deretter kvalitetssikres og redigeres kartene manuelt - etter behov - av varslingsansvarlig.

•

Skredfareroser lages regelmessig på regionnivå av varslingsansvarlig. Det må legges opp til å
kunne generere skredroser automatisk basert på modellresultater. De må deretter
kvalitetssikres og redigeres manuelt - etter behov - av varslingsansvarlig.

Feltobservasjoner som mottas i nær sann tid fra et observatørkorps, samt innrapporterte skredhendelser
er vesentlig for å oppdage avvik mellom modellsimuleringene og virkeligheten, og dermed for å
korrigere faregradkart og skredroser.

7.3

Varsling

Skredfarevarsler sendes til lokale beredskapsmyndigheter når kritiske vær-, snø- og hydrologiske
forhold tilsier at det er eller forventes skredfare over et visst nivå i en region eller område. Varslene
skal først og fremst sendes til lokale beredskapsmyndigheter (aktuelle politidistrikt, aktuelle
kommuner via Fylkesmannens beredskapsavdeling, Statens Vegvesen, Jernbaneverket etc.) slik at de
tidligst mulig kan utløse lokale beredskapstiltak som kan redde liv og verdier. Avhengig av hvor
alvorlig situasjonen er og hvor pålitelige prognosene er, skal det også vurderes utsendelse av varsler til
mediene slik at folk flest blir informert. Varslene vil også være tilgjengelige på internett. Det er viktig
å samordne måten varslene skal formidles på. Rutiner som allerede er etablert for flomvarsling (NVE)
og ekstremværvarsling / faremeldinger (met.no) skal være grunnlag for varsling av snø- og
løsmasseskred. Disse rutinene bygger på retningslinjer gitt av DSB.
Flomvarslingstjenesten i NVE sender i dag sine flomvarsler til beredskapsmyndighetene og andre
sentrale mottakere med e-post (se boks 5.1). Sentrale mottakere har kvitteringsplikt, og blir fulgt opp
fra flomvarslingstjenesten dersom kvittering uteblir. I tillegg formidles varslene på Internett
(www.nve.no), og det er nylig gjort avtale om formidling også på www.yr.no og direkte på NRKs TVværmelding. Det er også mulig å abonnere på automatisk utsendelse av varsler slik de er presentert på
www.nve.no, til sin e-postklient eller netteleser. Varsling via SMS kan også være aktuelt.
Met.no formidler varsler om ekstreme værforhold til beredskapsmyndighetene og andre sentrale
mottakere med E-post og SMS. Sentrale mottakere har kvitteringsplikt, og blir fulgt opp av met.no
dersom kvittering uteblir. Værmeldinger formidles til allmennheten via en rekke medier der radio, TV
og www.yr.no er viktigst. Met.no har ansvar for å utstede en rekke faremeldinger (snøskred,
skogbrann, UV stråling, vanskelige kjøreforhold, stormflo, storm og kuling etc.) som kan utsette
befolkningen for risiko. Slike varsler formidles til allmennheten på samme måte som værmeldingen,
og for øvrig via andre kanaler til spesielle mottakere etter avtale.
For å øke bevisstheten om naturfarer - som skred - bør formidling være en naturlig del av de daglige
nyhetene – på samme måte som værmeldingen. Met.no kan bidra til dette ved å videreformidle varsler
om skredfare på sine hovedkanaler som er NRK og yr.no, noe det allerede er avtale om når det gjelder
flomvarsler. Det ansees også som viktig å drive aktiv informasjonsformidling på steder som tilbyr
13

Se bl.a. NGIs rapport i vedlegg 1.

40

friluftaktiviteter (skianlegg, kano-/sykkel-/skiutleie etc.) og på steder turister nødvendigvis må innom
(flyplass, flytog, flybuss, jernbanestasjoner, turistbyrå etc). NGI har etablert en egen internettside
beregnet for friluftsinteresserte, snoskred.no, med aktuell informasjon om snøskredfare for de områder
hvor NGI gir snøskredvarsler på oppdragsbasis (se boks 5.4).
Varselutsteder skal analysere situasjonen hver dag, vurdere faretruende situasjoner og varsle lokale
beredskapsmyndigheter ved behov. Varselutsteder skal også støtte lokale beredskapsmyndigheter - når
de skal ta beslutning om iverksettelse av lokale beredskapstiltak - gjennom jevnlig oppdatering av
informasjon om situasjonen og forventet utvikling.
Varselutsteder skal rutinemessig kvalitetssikre skredfareinformasjon (faregradkart, skredroser) og
utarbeide tekstvarsel ved lavere faregrader. Disse oppgavene krever gode rutiner og en profesjonell
organisasjon med vaktordning slik at varslingstjenesten er fullt operativ og kan støtte
beredskapsmyndigheter både når situasjonen tilsier at det er fare for skred og når det har gått skred.
Behov for en døgnkontinuerlig bemannet vaktordning med skredvakt er ikke nødvendig i perioder
med lite fare for skred. Dette forutsetter imidlertid at det finnes gode rutiner som kan fange opp alle
truende situasjoner gjennom automatisk kjøring av prognoser og en grov analyse av disse. En slik
oppgave kan f. eks. være en del av de daglige oppgavene til vakthavende meteorolog (met.no) og/eller
vakthavende hydrolog (NVE).

7.3.1

Om formidling av skredfare til publikum

Utvikling av publikumstjenester som formidling av hydrologisk og meteorologisk informasjon inngår
som en vesentlig del av NVEs og met.nos eksisterende varslingstjeneste. NVE og met.no når allerede
et svært stort publikum med sine tjenester seNorge.no (se boks 5.5) og yr.no og disse har et stort
potensiale som formidlingskanaler for skredfare. Disse to portalene bør være sentrale i
formidlingsarbeidet videre.
For å bedre formidlingen til allmennheten og beredskapsmyndighetene foreslås bruk av et enhetlig
system for varsling av vær- og vannrelaterte farer som flom, skred, tørke og faremeldinger om is - dvs.
bruk av symbol, varseltyper og grafikk gjennom en felles internettportal som vil være lett å forstå for
folk flest.
Prinsippet bak den europeiske webbaserte tjenesten ”MeteoAlarm” (www.meteoalarm.eu)14 kan
anvendes som modell. MeteoAlarm er det offisielle nettstedet for varsler til allmennheten om farlig
vær og ekstreme hydrometeorologiske situasjoner i Europa. MeteoAlarm tilbyr et lett forståelig system
med symboler og fargekoder som gir opplysninger om de siste og ferskeste varslene om farlig vær.
Hvert land og hver landsdele blir fargelagt på kartet etter en kode som representerer fire farenivåer.
Rød farge angir en eksepsjonell fare for farlig vær, og videre oransje og gult, til grønn farge som
indikerer at det ikke er ventet farlig vær. Det kan også velges en versjon i gråskala som et alternativ
for fargeblinde. Farenivåene er gitt i et enhetlig system med et klart forhold mellom værforholdene,
mulig skader og anbefaling om forholdsregler for å unngå farene. Fargeangivelsene har relasjon til
farene for skader og ødeleggelser som kan oppstå. Farenivåene er basert på gjentaksintervall, og rødt
farge viser ”eksepsjonell fare” som oppstår statistisk sett maksimum en gang hver tredje år for det
14

Bénichou F. and Tanguy J.M. 2006. Lessons learnt from France’s Awareness System for Enhanced
Emergency Preparedness and Response Authorities. www.wmo.ch/pages/prog/dpm/ews_symposium_2006.
Hotvedt S. K., 2008. Varsel om farlig vær i Europa. Nyheter i Yr.no (Intervju av seniorrådgiver Ole Nielsen,
met.no)
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aktuelle området og tidspunktet. I TNS Gallups spørreundersøkelse svarte 85 % at et slik system ”i
noen” eller ”stor grad” vil hjelpe virksomhetene (kommuner, samferdselsetater etc) med å være bedre
rustet til å håndtere den typen fare (flom, skred, ekstremvær). Dette vil også bidra til større aktsomhet
blant ”folk flest”.
Forslaget med å bruke samme prinsipp som MeteoAlarm gjelder først og fremst løsmasseskredfare.
Når det gjelder snøskredvarsling er det mest hensiktsmessig å anvende den europeiske
snøskredfareskalaen med fem farenivåer. Skredfaren øker eksponentielt fra faregrad til faregrad.
Stabiliteten av snødekket minker og antall områder som er farlige øker med faregrad.
Tilleggsbelastningen som er nødvendig for å utløse skred avtar ved høyere faregrader (se
www.snoskred.no og NGIs rapport, vedlegg 1).

7.4

Tilgrensende oppgaver som øker verdien av tjenesten

Det er tre andre oppgaver som har stor betydning for at en regional tjeneste for varsling av skredfare
skal være nyttig og fungere godt. Disse tre oppgavene er beredskapsordning for assistanse ved
skredfare/-hendelser, holdningsskapende arbeid og FoU.

Beredskapsordning
Faretruende situasjon kan kreve at skredekspert assisterer lokale myndigheter som trenger akutt
bistand. I denne forbindelse er det behov for en beredskapsordning mellom kommuner og aktuell
skredekspert. Dette er en tjeneste som NGI utfører i dag, men som ikke er formalisert. Andre private
aktører eller skredeksperter fra NGU, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, universitet etc. kan også være
aktuelle for en slik tjeneste. En slik formalisert tjeneste kan øke nytteverdier av den regionale
skredvarslingstjenesten vesentlig. Denne type oppgave hører imidlertid ikke inn under en statlig
regional overvåkings- og varslingstjeneste og må organiseres på lokalt nivå av lokale myndigheter.
Eksempel fra Nordnorsk skredovervåking (boks 5.3) viser at en slik beredskapsorganisasjon på lokalt
nivå gir verdifulle resultater, men at kommuner har behov for økonomisk støtte for å organisere
tjenesten og for å kunne leie skredekspertise ved behov.

Holdningsskapende arbeid
Holdningsskapende arbeid, opplæring og informasjonsvirksomhet er viktige oppgaver knyttet til
skredvarsling. Varselmottakerne må informeres om hvordan varslene skal brukes og hvilke
forholdsregler som skal tas. Generell kunnskapsformidling og kursing utover det er imidlertid - i følge
NVEs organisasjonsmodell for forebygging av skredfare - ikke en del av tiltaket ”overvåke og varsle”,
men ligger under tiltaket ”kartlegge og informere om fareområde”. Hvor langt formidlingsansvaret
skal strekke seg ligger utenfor utredningens mandat, men vi vil understreke at holdningskampanjer og
kurs for å øke folks bevissthet om farene spesielt ved friluftsaktiviteter (snøskred) eller ved
byggeaktivitet (løsmasseskred) ansees som et svært viktig tiltak.

Forskning og utvikling
For å opprettholde en overvåkings- og varslingstjeneste av høy kvalitet tilpasset samfunnets behov, er
det nødvendig å drive løpende forskning, samt videreutvikling av kompetanse og
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beslutningsstøtteverktøy. Vi kan her nevne eksempler på tiltak/produkter som på sikt vil øke
påliteligheten og nytteverdien av skredvarsling betydelig:
•

Det er behov for bedre oppløsning i tid (kortere tidsskritt) og rom, bedre håndtering av
kompleks topografi, geologi og bedre samsvar mellom observasjoner og prognoser.

•

Ny og bedre teknologi for observasjoner, både gjennom bedre måleteknikk og anvendelse av
målinger fra bakke (værstasjoner, værradar, snømålinger), fly og satellitt (overvåking av snø,
vann og jordbevegelser);

•

Bedre prosessforståelse gjennom pilotprosjekter/forsøksfelt;

•

Videreutvikle databaser og modeller for enklere dataflyt og analyser.

Dette arbeidet må gjøres av de fagmiljøer som allerede finnes i NVE, met.no, NGI, NGU, SVV, JBV
og universiteter/høyskoler. NGI og ICG (the International Centre for Geohazards) som har lang
erfaring og tung kompetanse innen skredforskning skal fortsatt ha en nøkkelrolle i FoU.
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VIII.

Organisering og ressursbehov

Fra 1. januar 2009 har NVE fått overordnet ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging
av skredulykker. I henhold til St. meld. 22 (2007-2008) legger Regjeringen til grunn at NVEs nye
ansvar innen skredforebygging ikke skal svekke etatens evne til å ivareta eksisterende oppgaver og
ansvar. For å sikre en effektiv oppgaveløsning vil arbeidet med skredvarsling i NVE være tett integrert
med eksisterende oppgaver og utnytte eksisterende kompetanse og verktøy. En utnyttelse av
eksisterende organisasjoner og kompetanse i Norge vil være ressurseffektiv og gi synergieffekt. NVE
vil derfor samarbeide nært med eksisterende fagmiljøer.
Kommentarer om dagens situasjon, behov og nytteverdi, samt beskrivelse av oppgaver i en
overvåkings- og varslingstjeneste danner grunnlaget for å foreslå organisatoriske løsninger.
Det er flere institusjoner i Norge som pr. i dag har aktiviteter som kan knyttes til varsling av skredfare
og som kan tilby kompetanse til en slik tjeneste. Tre av disse er særlig relevante for å drive en
overvåkings- og varslingstjeneste av snøskred- og/eller løsmasseskredfare:

8.1

•

Met.no som har ansvar for nasjonal værvarsling og dagens snøskredvarsling;

•

NGI som er nasjonalt kompetansesenter for snøskred og utfører snøskredvarsling på lokalt
nivå på oppdragsbasis;

•

NVE som er skredansvarlig etat og som har ansvar for nasjonal flomvarsling og
landsdekkende vann- og snøovervåking;

Alternative organiseringsformer

Vi presenterer her flere mulige løsninger for deretter å presentere fordeler og ulemper med disse
løsningene. NVE og met.no har pr. i dag velfungerende apparat for å overvåke, analysere og
prognosere ekstreme meteorologiske og hydrologiske forhold og formidle informasjon og varsler til
beredskapsmyndighetene. Tilnærmingen til begge institusjonene når det gjelder skredvarslingstjeneste
er relativt lik: Varslingstjenesten skal basere seg på en faglig vurdering av observert og prognosert
landsdekkende informasjon som automatisk oppdateres kontinuerlig (landsdekkende griddata,
fjernmålinger, prognoseverktøy og sanntidsdata). Tjenesten skal være landsdekkende, på regionalt
nivå og støtte seg på eksisterende modell- og formidlingsapparat. NGIs tilnærming til
snøskredvarsling har vært annerledes, siden NGI først og fremst fokuserer på lokal varsling med
vurdering av lokale observasjoner av snødekket og bruk av skredekspert i felt, som kan gi direkte
støtte til lokale beredskapsmyndigheter. Disse to tilnærmingene er ikke ekskluderende, men
komplementære.

Alternativ A: NVE overvåker/varsler snø- og løsmasseskredfare i samarbeid med met.no og NGI
NVEs eksisterende flomvarslingstjeneste har mye felles med varsling av løsmasseskred, da mye av
skredfareovervåkingen kan basere seg på samme inngangsdata og analyseverktøy som i dag brukes for
å analysere og prognosere ekstreme hydrologiske forhold (observasjonsnett, flomvarsling,
tilsigsprognose for kraftforsyning, formidlingsverktøy seNorge.no etc.). Synergiene med dagens
forvaltningsoppgaver15 i NVE gjør at det er naturlig å foreslå å bygge ut NVEs flomvarslingstjeneste
15

Nasjonal beredskap for vann og energi, flomvarsling, oppfølging av snø- og vannressurser (flom, tørke, is- og
brefare, kraftsituasjon, EUs vanndirektiv).
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til også å få ansvaret for varsling av løsmasseskred. På samme måte er det også naturlig å tenke at
NVE kan styrke sine eksisterende aktiviteter med snøovervåking (målinger og prognoser) til å
inkludere regional snøskredvarslingstjeneste. Med dette vil det kunne oppnås gevinster ved
samordning med andre av NVEs samfunnsoppgaver slik som overvåking/varsling av snømagasinet
mht. kraftsituasjonen, nasjonal flomvarsling, snøkart for Norge/seNorge. Denne løsningen vil også
etablere klare roller og få på plass en enhetlig tjeneste i tråd med St. meld. Nr. 22 (2007-2008): ”NVEs
helhetlige modell for forebygging mot flom og vassdragsrelaterte skred er hensiktsmessig for å
håndtere tilsvarende statlige forvaltningsoppgaver overfor øvrige typer skred. NVEs eksisterende
oppgaver, kompetanse og kontaktflate har synergier med statlige forvaltningsoppgaver knyttet til
skredforebygging”.
Det er store samordningsgevinster ved å utvide NVEs eksisterende oppgaver til å omfatte både snø- og
løsmasseskredvarsling, da bedre overvåking og prognoser av både snø- og vannforhold er viktige for
eksisterende oppgaver knyttet til flom, tørke, kraftmangel og klimaendringer. En slik løsning vil
forutsette et tett samarbeid med met.no (værprognoser, griddata, formidlingsapparat, vaktapparat) og
NGI (FoU og lokal informasjon/vurderinger).
Flomvarslingstjenesten i NVE er pr. i dag basert på en døgnkontinuerlig vaktordning (24/7) med en
vakt og en bakvakt. Utenom ordinær kontortid er det hjemmevakt. Hvis en fremtidig
skredvarslingstjeneste for løsmasseskred skal integreres i NVEs flomvarslingstjeneste ser vi for oss at
vaktordningen må styrkes med en bakvakt som vil ha ansvar for løsmasseskredfare. Hvis en fremtidig
skredvarslingstjeneste for snøskred skal integreres i NVEs varslingstjeneste ser vi for oss at
vaktordningen må styrkes med en egen vakt som skal ha ansvar for snøskredfare. Snøskred må
analyseres daglig i vinterhalvåret. Antall ansatte som kan være skredvakter må være tilstrekkelig til at
det kan være døgnkontinuerlig vakt ved behov. I enkelte tilfelle med stor skredfare kan presset fra
media og publikum forventes å bli stort, og skredvarslingstjenesten må spille en aktiv rolle overfor
mediene og ha god kontakt med både departement, fylker, kommuner, samferdselsetater og andre
samhandlingspartnere. Det er viktig å ta høyde for at dette vil kreve ressurser, på samme måte som
situasjoner med stor flomfare er ressurskrevende. I dag er det 10 personer (ca. fire årsverk) som inngår
i vaktordningen for flomvarslingstjenesten. Det anslås at vakttordningen bør styrkes med fire årsverk
dersom NVE skal utføre varsling for begge skredformer og med to årsverk dersom NVE skal utføre
varsling kun for løsmasseskred.
Kommentar til alternativ A:
Hele den nasjonale skredvarslingstjenesten ligger ett sted – i den skredansvarlige etaten.
Skredvarslingstjenesten må skje i nært samarbeid med met.no og NGI. Snøskredvarslingen vil
sannsynligvis kreve en noe mer omfattende døgnkontinuerlig vakttjeneste enn varsling av
løsmasseskred. Det vil derfor være nødvendig å bygge opp en vakttjeneste for snøskred i NVE som
kan være døgnkontinuerlig for store deler av vinterhalvåret. NVE må i tillegg bygge opp kompetanse
for snøskredvarsling.

Alternativ B: Met.no overvåker/varsler snøskredfare og NVE overvåker/varsler løsmasseskredfare,
begge i samarbeide med NGI.
Snøskredfare
Værvarslingstjenesten ved Meteorologisk institutt har døgnkontinuerlig bemanning av en gruppe på
totalt ca. 60 statsmeteorologer ved regionkontorene i Oslo (VA), Bergen (VV) og Tromsø (VNN).
Omkring halve gruppen er bundet opp mot flyværtjeneste og andre brukerfinansierte tjenester. Resten
kommer inn under statsoppdraget som primært er innrettet for generell overvåking og formidling av
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værutviklingen i norske land- og havområder. Snøskredvarslingen er i dag en integrert, men marginal,
del av tjenesten. Den er lite ressurskrevende fordi den har fokus på skred som er direkte relatert til
aktuell værsituasjon og fordi den dermed naturlig faller under statsmeteorologenes
kompetanseområde. For Sør-Norge ivaretas den av VA og for Nord-Norge av VNN (begge steder i
samarbeid med NGI).
For varsling av hele fareskalaen fra 1-5 og/eller økt presisjon av faregrad 3-5 trengs en litt annen
tilnærming. Det kreves dybdekunnskap om snødekkets historie gjennom sesongen (akkumulerte
verdier, snøtilstand etc.), samt spesialkompetanse på snøskred. Ikke minst trengs det tid til
regelmessige (daglige) og grundige vurderinger som ikke er mulig å få til innenfor dagens ramme,
samt tid til prosjektarbeid/utvikling, formidling og holdningsskapende arbeid. I sesongen (oktober mai) må det som et minimum være en snøskredmeteorolog på dagtid (mandag-søndag). En mindre
gruppe statsmeteorologer (ca. seks personer) med snøskred som spesialfelt vil kunne ivareta behovet.
Øvrige meteorologer - i eksisterende turnus - vil ha nok kompetanse til å overvåke og følge opp
snøskredvarslingen resten av døgnet. Dvs. at man med en relativt liten økning av rammen (ca. 3
årsverk) får en kraftig styrket døgnkontinuerlig tjeneste for overvåking, varsling og samfunnskontakt.
Snøskredmeteorologer vil bli samlokalisert med annet fagpersonale på værvarslingssalen, bruke
samme IT-verktøy og forøvrig – men i mindre grad enn øvrige varslingsmeteorologer - gå andre typer
vakter. Utenom skredsesongen vil snøskredmeteorologene bidra i relevante FoU-aktiviteter med sin
operative kompetanse sammen med forskere og IT-personell. Administrativt og organisatorisk vil et
snøskredvarslingssenter ikke fordyre driften av Meteorologisk institutt nevneverdig.
Met.no har en profesjonell døgnbemannet varslingstjeneste - med bemanning av flere meteorologer på
kontoret (”værsalen”) hele døgnet - og et formidlingsapparat som har en unik formidlingskraft til alle
norske medier. Vurdering av snøskredfare på regionalt nivå baserer seg først og fremst på værdata.
Met.no har den beste kompetansen på dette området, og har allerede et opplegg for snøskredvarsling
basert på meteorologiske forhold. Met.no ønsker å videreføre dagens snøskredvarslingstjeneste og er
enig i at dagens snøskredvarsling må forbedres bl.a. ved å utvide tjenesten til å omfatte alle de fem
skredfarenivåene på den internasjonale fareskalaen. Samtidig påpeker de at dette krever ressurser som
ikke har vært tilgjengelig hittil. Met.no ønsker derfor å kunne oppgradere den eksisterende nasjonale
varslingstjenesten for snøskredfare på regionalt nivå ved å styrke sine ressurser og gjennom et tettere
og formalisert samarbeid med NVE (snømodellering, seNorge.no) og NGI (FoU og lokale
informasjoner/vurderinger).
Løsmasseskredfare
Met.no har gitt signaler om at de i utgangspunktet ikke ønsker å være ansvarlig for utarbeiding og
utstedelse av varsler for løsmasseskredfare og at NVE pekes ut som den beste løsningen når det
gjelder løsmasseskred. Met.no vil imidlertid kunne yte assistanse til NVE med tolkning av
værprognoser og videreformidling av NVEs skredvarsler på samme måte som er avtalt når det gjelder
flomvarsler.
Kommentar til alternativ B:
Den regionale skredvarslingstjenesten ligger i to forskjellige etater. Metodikken er den samme som i
alternativ A – både når det gjelder snø- og løsmasseskred - og det vil være et nært samarbeid mellom
met.no, NGI og NVE. Snøskredvarslingen er allerede integrert, men marginal, i met.nos øvrige
tjeneste. Met.no har en svært profesjonell døgnkontinuerlig vakttjeneste som må forsterkes til en viss
grad. Dette kan i utgangspunktet gjøre alternativ B litt mindre kostbar enn alternativ A. NVE skal
uansett ha en aktiv koordinatorrolle og være utførende for overvåking og simuleringer av snøforhold.
NGI vil være involvert i den daglige vurderingen av situasjonen og i FoU-arbeid.
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Alternativ C: NGI varsler snøskredfare. Varsling av løsmasseskredfare organiseres gjennom et
virtuelt varslingssenter i samarbeid med met.no, NVE og NGU
NGIs forslag til organisering av landsdekkende varsling av løsmasse- og snøskred er gjengitt i sin
helhet i vedlegg 4. Forslaget beskriver ikke ressursbehov. Det gis her kun et kort sammendrag:
”Hovedprinsippet for varsling av fare for løsmasseskred må være basert på terskelverdier for nedbør og
snøsmelting, men det må også tas hensyn til andre forhold. Man tenker seg et virtuelt varslingssenter der NVEs
flomvarsling er sentralen, som har elektronisk kontakt med andre faginstitusjoner som Met.no, NGI og NGU. En
beredskapsordning for NGIs personell må innføres. Denne bør innebære kontinuerlig telefonvakt med en eller
flere skredeksperter gjennom hele perioden, tilsvarende NGIs assistansetelefon i dag. Skredekspertene deltar i
vurderingen av situasjonen og om varsel skal utstedes eller ikke for de enkelte regionene. Varsling av
snøskredfare krever kunnskap om snødekket og snøens egenskaper og må utføres av snøskredeksperter - daglig
gjennom hele vintersesongen. NGI foreslår at NGI - som har landets eneste større miljø av snøskredeksperter overvåker skredfaren og utarbeider varslene. Selve snøskredvarslingen bør foregå på NGI, men med tett kontakt
med Met.no og NVE via elektroniske medier. NVE er oppdragsgiver og har det koordinerende ansvaret.
Formidling av både løsmasse- og snøskredfare skjer gjennom eksisterende kanaler som for eksempel yr.no og
seNorge.no, som tilrettelegges for skredvarsling. Dersom situasjonen for en region blir truende og en skal utstede
et skredvarsel, bør det også være en kommunikasjonskanal direkte til beredskapsansvarlige i de aktuelle fylkene
og kommunene, Vegvesenet og Jernbaneverket. Både når det gjelder løsmasse- og snøskred vil NGI ha en
beredskap for å rykke ut og assistere lokale myndigheter som trenger akutt bistand.”

Kommentar til alternativ C:
Organisering av den regionale varslingstjenesten kan tenkes å basere seg på at det etableres
varslingssentre utenfor statlige organer ved bruk av private aktører. NGI har høy skredkompetanse og
lang erfaring med lokal snøskredvarsling, og har i mange år fremmet et ønske om å bli et nasjonalt
varslingssenter for snøskred. NGI ønsker også å være en aktiv partner i en regional varslingstjeneste
for løsmasseskred. NGI har pr. i dag selv ingen operativ landsdekkende overvåkingstjeneste og måtte
derfor basere seg på en slik tjeneste levert av met.no (tilgang til alle værdata og prognoser) og av NVE
(hydrologiske data og prognoser/seNorge).
NGI besitter høy kompetanse som vil kunne brukes for å løse deler av eller hele oppgaven tilknyttet en
regional overvåkings- og varslingstjeneste for skredfare, og det er juridisk sett ingen hinder for at NVE
kan bruke en privat aktør til gjennomføringen av denne oppgaven. Selve varselet bør i alle tilfeller
offisielt gå ut fra NVE - eller en annen statlig aktør - for å sikre at det ikke oppstår muligheter for
interessekonflikt i forbindelse med at den private aktøren har inngått kommersielle avtaler om lokal
skredfarebistand som følge av de regionvise varslene. Begrunnelsen for dette er gitt i et notat fra
NVEs juridiske seksjon (AJ)16:
"Etter AJs vurdering skal det mye til for at kravet til habilitet som etter forvaltningsloven stilles til de private
ansatte som deltar i overvåkings- og varslingstjenesten, setter absolutte juridiske skranker for at det kan overlates
til privat aktører å utføre hele eller deler av den aktuelle skredovervåkingen og regionvise varslingen. Dette selv
om det er kjent at den aktuelle private aktøren også er en sentral aktør som tar på seg flere andre oppdrag
forbundet med skredfare og beredskap på lokalt plan.
....
Når det gjelder det å ta den endelige avgjørelsen om når det skal utstedes varsler, er det derimot viktig at det ikke
foreligger noen forhold som kan muliggjøre at det kan reises tvil om rolleblanding eller interessekonflikt. Av
hensyn til tillitt og langsiktighet vil AJ derfor ikke anbefale at selve utstedelsen av regionvise skredfarevarsler
16
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fullt ut settes ut til private aktører som allerede har, eller vil påta seg kommersielle oppdrag for kommuner og
andre som følge av slike regionvise varsler."

Styrken til NGI ligger i at organisasjonen i mange år har bygd opp spisskompetanse på skred, drevet
ledende FoU innen fagfeltet på et internasjonalt høyt nivå og har - på oppdragsbasis - utviklet og
driver operative lokale varslingstjenester. Skredeksperter fra NGI kan vurdere lokal skredfare,
kommunisere og gi råd til lokale beredskapsmyndigheter og for eksempel vurdere behovet for
evakuering av bebyggelse eller stenging av veier ved akuttsituasjoner. De utfører også verdifullt
holdningsskapende arbeid gjennom nettsiden snoskred.no og arrangere kurs for friluftsfolk,
kommuner, forsvaret etc
Det er derfor ønskelig at NGI skal bidra til utvikling av en regional tjeneste for varsling av skredfare,
men med det forbehold at NGI skal være utførende kun for oppgaver som ikke muliggjør at det kan
oppstå tvil om interessekonflikt som følge av deres status som privat aktør som også tar oppdrag på
lokalt og regionalt nivå. NGI vil på det den måten i høy grad kunne fortsette å være involvert innen
lokal skredvarsling og rådgivning for det lokale beredskapsapparatet - på oppdragsbasis, i tillegg til å
delta innen FoU.
Det nevnes at dersom deler av virksomheten skal gjennomføres av private aktører må regelverket om
offentlige anskaffelser følges og avhengig av oppdragets størrelse17, lyses ut i hele EU. Bruk av private
aktører for nasjonal skredvarsling vil kreve en anbudsrunde som skal kunngjøres i hele EU og som
skal fornyes hvert 4 år18.
En god overvåkings- og varslingstjeneste krever dessuten tilgang på prognoser og sanntidsdata som
samles inn av kraftregulanter og som i utgangspunkt ikke er tilgjengelig for andre private aktører.
Dette gjelder spesielt sanntids snødata og oversikt over snømagasinering. Slike data har stor
kommersiell interesse mht. analyse av kraftsituasjonen, og vi ser at det kan medføre store problemer
for en privat aktør å få tilgang til slike data – noe som vil kunne føre til en begrensning i grunnlaget
for faglige vurderinger.

Alternativ D: Nasjonalt skredvarslingssenter
Det er blitt fremmet forslag om opprettelse av et nasjonalt skredvarslingssenter med deltakere fra ulike
institusjoner. Fordelen med et slikt senter er å sentralisere og samordne satsingen på overvåking og
varsling og at lokale myndigheter, politi og publikum kan forholde seg kun til ett senter. Det er noe
som bl.a. Politidirektoratet etterlyser. Senteret kan være fysisk eller virtuelt. Opprettelse av et fysisk
senter ansees som et ressurskrevende og kostbart alternativ. NVE og met.no vil dessuten miste de aller
fleste synergier med eksisterende forvaltningsoppgaver.
Dagens teknologi gjør at opprettelse av et virtuelt senter - for eksempel koordinert av skredsansvarlig
etat (NVE) - ansees som et bedre alternativ. Andre institusjoner som for eksempel NGU,
Jernbaneverket og Statens Vegvesen vil kunne inngå i et slikt nasjonalt senter som rådgiver og spesielt
i tilknytning til en jevnlig evaluering av skredvarslingstjenesten, utførelse av øvelser etc. Deltakende
institusjoner vil kunne ha behov for å treffes fysisk flere ganger pr. år, men kommunikasjon kan
hovedsakelig utføres elektronisk (felles verktøy og dataskjermer, videokonferanse). Det vil imidlertid
være utfordringer - for å klargjøre rolleforståelse, ansvarsområde, oppgavefordeling og praktisk
organisering – knyttet til dette alternativet.

17
18

Beløpsgrense: 1 050 000 NOK.
Kontrakt etter anbudsrunde kan som hovedregel maksimalt inngås for 4 år.
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Kommentar til Alternativ D:
En slik løsning vil kunne være vanskelig å organisere, ressurskrevende og ha et potensiale for
rollekonflikter. Mange av fordelene med et virtuelt skredvarslingssenter vil dessuten enkelt kunne
oppnås med de andre alternativene.

8.2.
Valg av alternativ
Arbeidsgruppen oppfatter ikke mandatet slik at den skal komme med noen anbefaling her, men at det
er opp til utredningens eier å ta stilling til alternativ.
Uansett valg av løsning anbefaler vi en gradvis oppbygging ut fra eksisterende fasiliteter, infrastruktur
og personalressurser. Første trinn må utføres gjennom FoU-arbeid hvor metodene utvikles og testes i
felleskap. Dette vil kreve godt samarbeid og felles satsing på tilrettelegging av eksisterende
kompetanse og infrastruktur. Relevante FoU-prosjekter og styrking av stasjonsnett bør startes
umiddelbart.

8.3
Ressursbehov
I tabellen på neste side er det presentert anslått ressursbehov for å etablere og drifte en operativ
nasjonal tjeneste for overvåking og varsling av snø- og løsmasseskred på regionalt nivå, basert på
alternativ A og B. På grunn av de nevnte begrensningene i alternativ C og D (kap. 8.1) har
arbeidsgruppen valgt å ikke utrede disse to alternativene mht. ressursbehov i denne omgang. Dette må
eventuelt gjøres i ettertid.
Skredvarsling krever innsamling og bearbeiding av store mengder informasjon fra ulike virksomheter.
Dette er både kompetansekrevende og ressurskrevende. Det kreves oversikt, verktøy og evne til raske
beslutninger basert på mye og kompleks informasjon. Oppbyggingen av den nye tjenesten må ikke
svekke eksisterende forvaltningsoppgaver i NVE og met.no. Involverte institusjoner må få tilført nok
midler til å kunne samle inn nødvendige data, utvikle og bygge opp analyseverktøy, følge opp
situasjoner og utarbeide skredvarsler. En varslingstjeneste for skredfare på regionalt nivå forutsetter
derfor at det tildeles betydelige ressurser både i form av faste stillinger og driftsmidler.
Det foreslås en gradvis oppbygging med utvidelse av stasjonsnett, utvikling av analyse- og
formidlingsverktøy (FoU), og en gradvis rekruttering og kompetanseoppbygging.
Vi har vurdert ressursbehovet for etablering av en samlet nasjonal skredvarsling for snø- og
løsmasseskred. Vi har valgt å skille mellom ”hovedtjeneste” – som omfatter alt som kreves for å
bygge opp varslingstjenesten - og ”verdiøkende støttefunksjoner” - som er viktige oppgaver tilknyttet
varsling, men som ikke hører inn under tiltaket ”overvåking og varsling” slik de er beskrevet i NVEs
organisasjonsmodell for skredforebygging.
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Anslått ressursbehov (forslag):
Alle beløp er i mill. kr pr år

2011
Start

Hovedtjeneste

2012-2016
Investeringsfase

fra 2017

Sum

Observasjonsnett
Operative målestasjoner - Samordning
Forsøksfelt - Pilotprosjekt
Manuelle snømålinger
Fjernmålte data
Delsum
Modell og IKT-utvikling/drift
Analyse, prognose-, formidlingsverktøy, database, GIS
Operativ overvåking og varsling
Overvåking av vær-, snø- og vann; Utstedelse av
skredvarsler

Sum

2.0
0
0.3
0.2

8.0
1.5
1.0
1.0

8.0  4.019
1.5  0.5
1.0
1.0

2.5

11,5

6,5

4.5

8.0

8.0  4.0

1.0

7.0

7.0

8.0

26,5

17,5

2011

2012-2016

fra 2017

1.0
2.0
1.0

Sum
4.0
3.0
1.0

4.0  3.0
3.0  4.0
1.0

4.0

8.0

8.0

2011

2012-2016

fra 2017

Verdiøkende støttefunksjoner
Forskning og utvikling
Støtte til lokale beredskapsapparater
Holdningsskapende arbeid

Sum

Sum

Totalt

12.0

34,5

25,5

Alle beløp er i mill. kr pr. år og i faste priser, dvs. 2009-kroner. Et årsverk er beregnet å tilsvare 0,9 million kr.

Etter en startfase i 2011 med midler for å utføre nødvendig planarbeid, behovsanalyser, styrke FoUarbeid og igangsette rekrutteringen, regnes det med en investeringsfase på minst fem år hvor
observasjonsnett og modellapparat bygges ut, hvor varslingstjeneste for snøskred bygges opp (alt. A20)
eller forsterkes (alt. B) og varslingstjeneste for løsmasseskred bygges opp gradvis. Kostnadene vil
kunne reduseres fra 2017 når investeringsbehovet (nye stasjoner, FoU) avtar.
Ressursbehov for en hovedtjeneste - overvåking og varsling av både løsmasse- og snøskredfare bestående av observasjonsnett, modellutvikling, varsling og vaktordning er estimert å være i
størrelsesordren 17-26 mill. kr. pr. år fordelt mellom NVE (40-45%), met.no (40-45%) og private
aktører (ca 15%). Verdiøkende støttefunksjoner - bestående av løpende FoU, støtte til lokale
beredskapsapparater og holdningsskapende arbeid - er estimert til ca. 8 mill. kr pr. år - først og fremst
fordelt mellom private aktører og tilskudd til kommuner.
19

Driften av 20-25 enkelte målestasjoner er anslått å kreve ca ett årsverk. Drift og vedlikehold av målestasjoner
regnes ofte å koste rundt 8 til 10 % av utstyrspris.
20
Med alternativ A, hvor vaktordning for varsling av snøskred legges til NVE, vil en større del av
ressursbehovet legges til NVE (vaktordning for snøskred), og totalt sett vil ressursbehovet kunne være 1 - 2
millioner større enn alternativ B.
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8.4

Om samspillet mellom regional og lokal varsling

En skredvarslingstjeneste i statlig regi må foregå på regionalt nivå, og det skal fortsatt være et prinsipp
at varsling på lokalt nivå skal være et lokalt ansvar21. En overvåkings- og varslingstjeneste på regionalt
nivå fungerer slik at nødvendig oversiktsinformasjon for hele landet fremskaffes ett sted. Når
forhåndsdefinerte kriterier oppfylles sender varselutsteder et varsel til de lokale
beredskapsmyndighetene. På bakgrunn av dette varselet må de vurdere behovet for å iverksette
beredskap lokalt. Slike vurderinger må gjøres på grunnlag av kunnskap om lokale forhold – som
kjennskap til tidligere hendelser, kartlegging av fareområder, uttalelser fra skredeksperter og lokale
observasjoner.
Det er ikke fare for skred hver dag, men situasjonen - vær-, snø- og vannforhold - må følges daglig.
Lokale beredskapsmyndigheter i kommunene har ikke ressurser, verktøy eller kompetanse nok til å
analysere denne situasjonen daglig. Det er rasjonelt og økonomisk forsvarlig å sentralisere og
samordne denne oppgaven på et nasjonalt nivå. På den måte innebærer en regional varsling en
rasjonalisering av ressursbruk kontra kun lokal varsling.
Den datainnsamling og de meteorologiske, hydrologiske og skredfaglige vurderingene som gjøres i
den regionale varslingstjenesten vil ofte være for grove – spesielt for snøskred - til å brukes lokalt uten
videre bearbeiding, men utgjør et helt nødvendig grunnlag for lokale vurderinger. De lokale
varslingsmodellene må derfor komme i tillegg og supplere den regionale tjenesten i områder som har
spesielle varslingsbehov. Det er altså ikke snakk om enten varsling på regionalt eller lokalt nivå, men
begge deler fordi de vil utfylle hverandre. En regional skredvarslingstjeneste i statlig regi – enten det
gjelder snøskred eller løsmasseskred - har dermed aldri vært ment å skulle erstatte de lokale
varslingsmodellene som finnes.
Erfaringene fra Nordnorsk skredovervåking viser at det er fullt mulig å bygge opp en lokal
skredvarslingstjeneste med høy detaljeringsgrad, og som helt klart kan forbedre sikkerheten i spesielt
utsatt områder. Varslingsmodellen som er benyttet i Nordnorsk skredovervåking ser ut til å fungere
godt og kan være et nyttig utgangspunkt for tilsvarende andre steder i landet. Når det gjelder snøskred
er det behov for et nært samarbeid mellom meteorologisk og lokal skredfaglig ekspertise i tillegg til
nødvendig datainnsamling. Det er dessuten helt nødvendig at kommuner med stort behov for lokal
skredvarsling, enten det dreier seg om snøskred- eller løsmasseskredfare, sørger for å identifisere
fareområdene gjennom et grundig kartleggingsarbeid. Kartlegging kan være kostbart, men er som
oftest en engangsinvestering.
Arbeidsgruppen ser ikke for seg at lokal skredvarsling – som f. eks. Nordnorsk skredovervåking - kan
foregå i statlig regi. En slik tjeneste må være kommunal eller interkommunal. Lokal varsling er
imidlertid mange steder et så viktig supplement til den regionale tjenesten, at vi anbefaler at det
vurderes å gi statlig tilskudd til lokal varsling i kommuner med spesielt utsatte områder.
Det er viktig med en gjensidig regional og lokal kommunikasjon. Lokal informasjon (observasjoner,
og skredfarevurdering) vil også være nyttig for regional varsling. Det er nødvendig med en
koordinering slik at man unngår utsendelse av farevarsler på regionalt og lokalt nivå som er
mostridende. Fylkesmannen i Troms påpeker at det vil være en dårlig løsning dersom det ikke er
sammenheng mellom lokale varslingssentere og det nasjonale. For eksempel vil det være en svært
dårlig løsning dersom Nordnorsk skredovervåking blir et autonomt varslingssystem, uten at det er
forankret i det sentrale.

21

St. meld. nr 22 (2007-2008) om Samfunnssikkerhet, boks 3.6 side 25.
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Vedlegg 1
Skredvarsling internasjonalt (rapport fra NGI)
Se egen rapport.
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Vedlegg 2
Prognoseverktøy for farevurdering av løsmasseskred (Forslag)
I et internt FoU-prosjekt foreslår NVE, Hydrologisk avdeling metoder for å bygge opp et operativt
prognoseverktøy for regionvis vannrelatert skredfarevarsling, herunder løsmasseskred. Metoden er
under utvikling, og er basert på en videreutvikling av modellapparat, prognose- og formidlingsverktøy
som brukes i NVE for flomvarsling, tilsigsprognosering for kraftforsyning, klimaforskning, og
metodikk for utarbeidelse av aktsomhetskart for flomskredfare. Utviklingen som ble initiert i 2009
utføres delvis i samarbeid med NGI (utarbeidelse av terskelverdier) og med SVV og JBV (utviklingen
av en portal basert på senorge.no, ”Føre var”, se boks 5.5). Med slike metoder skal det kunnes varsle
om økt sannsynlighet for skred regionvis, tilsvarende NVEs varsel om flomfare. Vi presenterer her
tankegangen bak disse metoder og illustrerer anvendelse av metodikken gjennom flere utvalgte
historiske skredhendelser.
Faktorer av avgjørende betydning for utløsning av løsmasseskred er nedbør, smeltevannstilgang,
teleforhold, løsmassenes sammensetning, terrenghelling, dreneringsforhold, vegetasjon og
menneskeliginngrep. Erfaring og systematiske undersøkelser (kilde: NGI) viser at løsmasser er
spesielt utsatt for skred ved stor økning av porevanntrykket. Dette forekommer ved stor snøsmelting,
ekstreme nedbørmengder over korte perioder eller når akkumulert nedbør over en lengre periode gjør
at jordas vanninnhold nærmer seg vannmetning.
Generelt vil homogen tele i jorda dempe faren for løsmasseskred. Tining av tele skjer imidlertid i de
fleste tilfelle ovenfra, noe som medfører at en nede i jorda kan finne telelag som vil virke som en
barriere for vertikal vanntransport i jorda. Tilførsel av vann gjennom nedbør og snøsmelting vil i en
slik situasjon føre til overmetning av det øvre jordlaget og stor fare for utgliding/ras i hellende terreng.
Flere naturlige og langvarige prosesser (som geokjemiske nedbrytning og utvasking av marin leire)
fører til svekkelse av løsmassenes styrke, men som regel må det en ekstra belastning til for å utløse
skredet. Hvis vi ser bort fra jordskjelv, og menneskelig inngrep22 består denne belastningen nesten
alltid av tilførsel av vann i form av regnvann/smeltevann og/eller erosjon av elv langs skråningsfot.
Disse ”dynamiske” variabler kan overvåkes, simuleres og forutsies ved vurdering av regionvis
skredfare. De andre variablene som avgjør i hvilke områder det er fare for skred er ”statiske” faktorer
som er kontrollert av lokale karakteristikker (helningsvinkel på skråning, avsetningstype, mektighet og
struktur, menneskeskapte inngrep).

Grunnlag for vurdering av skredfare
Skredfare er et begrep som knyttes til sannsynligheten for at det skal gå skred. Et skredfarevarsel vil i
første omgang kun uttrykkes kvalitativt gjennom en vurdering av relativ skredfare (f. eks. lav/liten,
middels eller høy/stor skredfare). De fleste løsmasseskredene er som oftest tilknyttet
hydrometeorologiske ekstremsituasjoner. En regionvis skredvarsling skal basere seg på dynamiske
faktorer som er kvantifiserbare og forutsigbare. Det skal i utgangspunktet brukes eksisterende verktøy
og informasjon som allerede er tilgjengelig i NVE bl.a. for flomvarsling og tilsigsprognoser.
NGI har gjennom GeoExtreme-prosjektet (Jaedicke et al., 2008) testet mange ulike meteorologiske
variabler mht. skredvarsling. Det er funnet at enkelte løsmasseskred kan forklares med både korte og
intense nedbørekstremer eller langvarig nedbør over mange dager. Men generelt viser forekomst av
jordskred og meteorologiske variable relativt dårlig sammenheng. Ut fra foreløpige kartvurderinger
av meteorologiske og hydrologiske variable (seNorge.no, se boks. 5.5. i denne rapporten) versus
22

for eksempel flatehogst, overbeiting, veibygging, masseforflytninger, graving i skråning og sprengning.
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forekomst av jordskred, er det klare tegn på at en eller flere hydrologiske variabler tilknyttet
grunnvann- og markvannstilstand vil gi en stor forbedring i prediksjon av skredhendelser.
NVE, Hydrologisk avdeling, har derfor i 2009 satt i gang et internt FoU-prosjekt for utviklingen av et
skredvarslingsverktøy (løsmasseskred) basert på analyse av hydrometeorologiske elementer.
Siktemålet er å bygge opp et operativt overvåkings- og varslingssystem for ulike type løsmasseskred
(jordskred, flomskred og leirskred) på regionalt nivå tilsvarende NVEs flomvarslingstjeneste.
Metodikken for å avdekke hvilke hydrometeorologiske forhold som gir økt fare for løsmasseskred
baserer seg på to ulike hydrologiske modeller samt observasjoner av markvann- og
grunnvannstilstand. Varsling av skredfare forutsetter en ekspertvurdering som vil støtte seg på
prognoser (modellberegninger) av den hydrologiske tilstanden. Foreløpige resultater indikerer at
analysen av en kombinasjon av variabler - som mengde og intensitet av vanntilførsel, grunnvanns- og
markvannstilstand - kan gi en god prediksjon. Det gjenstår imidlertid fortsatt et betydelig arbeid for å
finne riktige terskelverdier/indekser. I tillegg må de forskjellige faregradene for skredfare defineres.
Varsling av skredfare vurderes i regioner hvor en eller flere av følgende betingelser er oppfylt:
• Det er forventet ekstremt stor vanntilførsel (regn og snøsmelting) og vanntilførselen er nær
eller over kritisk verdi på 6-8 % av årsnedbør (NGIs tommelfingerregel, Sandersen et al.
199823);
• Det er forventet en vanntilførsel under kritisk verdi, men jorda er nær metning og
grunnvannsstanden vil øke veldig raskt og/eller er nær jordoverflaten;
• Det er forventet veldig rask økning i vannføring som kan forårsake erosjon i elver og bekker
langs skråningsfot;
• Det er forventet rask teleløsning;
Risikoen for skredfare antas å være sterk redusert i regioner hvor en eller flere av følgende betingelser
er oppfylt:
• Jorda er tørr og grunnvannsstand lav. Totalt lagerkapasitet for vann (til fullt metning) er større
enn forventet vanntilførsel24;
• Det er dyp tele i jorda og ikke forventet teleløsning.
Vurderingen av skredfare foreslås å basere seg på tre komplementære og uavhengige
informasjonskilder:
1. HBV-simuleringer gir informasjon om generell hydrometeorologisk tilstand og beregner
vannbalanse for hvert landskapselement. Modellen bruker arealfordelte prognoser for nedbør
og temperatur (1 km2 griddata fra met.no). Data er tilgjengelig i form av landsdekkende
temakart i seNorge.no og viser bl.a. dagens situasjon og prognosert situasjon for de nærmeste
to dager (inntil fem/ni dager i en intern versjon av seNorge.no).
2. COUP simuleringer gir detaljert hydrologisk tilstand (punktberegninger) og beregner
snømengde, teledyp, infiltrasjon, jordas vannlager, grunnvannsstand, metningsgrad etc.
Modellen bruker arealfordelte prognoser for nedbør og temperatur og et estimat av relativ
fuktighet, vindhastighet og globalstråling (ev. skydekke).
3. Observasjoner av grunn- og markvanntilstand, samt vannføring. Observasjonene brukes
for sjekk av modellsimuleringer og for vurdering av dagens tilstand. Observasjoner av

23

Sandersen F., Bakkehøi S., Hestnes E. and K. Lied, 1996. The influence of meteorological factors on the
initiation of debris flows, rockfalls, rockslides and rockmass stability.
24
Intensiv nedbør etter en sommertørke vil imidlertid kunne øke kraftig risikoen for skred.
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grunnvannsstand kan brukes til å estimere mengden vanntilførsel til metning og dermed også
for å prognosere endring i grunnvannsstand.

Om HBV-simuleringer og seNorge.no: SeNorge.no er en åpen portal på internett utviklet gjennom et
samarbeid mellom NVE, met.no og Statens kartverk (se boks. 5.5). I seNorge.no finnes kart som bl.a.
viser hvordan Norges vær-, snø- og vann- og klimaforhold varier fra dag til dag. NVE er i ferd å
utvikle spesielle versjoner av seNorge som inkluderer nye temakart som vil kunne brukes mht.
beredskap og varsling. Dette gjelder bl.a. portal ”Føre var” som er et samarbeid mellom SVV, JBV og
NVE og flomvarsling.senorge.no som er rettet mot NVEs intern bruk. Deler av kartene presentert i
seNorge.no stammer fra simuleringer med HBV-modell. Den konseptuelle HBV-modellen er den mest
brukt hydrologiske modell for simuleringer og prognoser av tilsig i de nordiske landene. Modellen kan
oppfattes som en avansert vannbalanseberegning, der vanntransporten mellom de forskjellige
hydrologiske magasinene i modellstrukturen blir bestemt av vannvolumet i magasinene. I seNorge.no
brukes en romlig distribuert versjon av HBV-modellen utviklet av Beldring et al. (2003)25. Modellen
beskriver de viktigste hydrologiske prosessene i nordisk terreng. Inngangsdata er døgnmiddelverdier
for nedbør og temperatur. Modellen beregner akkumulasjon, omfordeling og smelting av snø,
fordampning, vanninnhold i markvanns- og grunnvannsmagasinene og deres betydning for
avrenningsdynamikken. Modellen beregner vannbalansen i landskapselement med størrelse 1 km2 og
tidsoppløsning lik ett døgn. Resultatene fra denne modell er presentert i form av landsdekkende
temakart (markvannstilstand, grunnvannstilstand, avrenning, fordamping..) i seNorge.no. Prognosekart
er basert på data fra værvarslingsmodeller (met.no). De viktigste temakartene mht. skredfare som er
tilgjengelig i seNorge.no er:
•

Størrelse av vanntilførsel vist som døgnverdi av vanntilførsel (sum nedbør og smeltevann) som
prosent av en terskelverdi;

•

Høytstående grunnvannsstand og vannmetning i jorda vist som grunnvannsstand avvik i forhold til
normalt for den aktuelle dag eller vist som jordlagerkapasitet for vann eller vanntilførsel før
jordprofilet er fullt vannmettet (vannivå nær bakkeoverflaten);

•

Store døgnendring i grunnvannsstand (endring i poretrykk) vist som endring i grunnvannsstand;

Andre variabler som er aktuell å anvende er teledyp eller indekser for tining/frysing og vannføring vist
som avrenning eller indekser for avrenning (se kommentarer om ”Farevurdering av graving og erosjon
av elver og bekker” litt senere i dette vedlegget).

Om COUP-simuleringer: COUP (Jansson og Karlberg, 2004)26 er en 1D-fysisk basert modell som
simulerer vann- og energibalanse i et jordprofil med eller uten vegetasjonsdekke. Informasjon om
jordas vannretensjonskurve, vannledningsevne, varmekapasitet og varmeledningsevne er nødvendig
for løsningen av vann- og energibalansen i jord. For vegetasjonsdekte områder trenges i tillegg
informasjon om plantenes vekst og utvikling som funksjon av tid: rotfordeling, bladarealindeks og
bestandshøyde. Modellen har en rutine for vinterhalvåret som muliggjør simuleringer av fryse/tineprosessen i jord. For våre klimaforhold er det nødvendig å ha med en slik prosess i modellen,
siden andelen av overflateavrenning i forbindelse med snøsmelting i stor grad styres av teleforholdene
i jord. Meteorologiske data som nedbør, temperatur, luftfuktighet, vindhastighet og globalstråling er
25

Beldring, S., Engeland, K., Roald, L.A., Sælthun, N.R., Voksø A. 2003. Estimation of parameters in a
distributed precipitation-runoff model for Norway. Hydrology and Earth System Sciences, 7, 304–316
26
Jansson, P.E., Karlberg, L. 2004. Coupled heat and mass transfer model for soil-plant- atmosphere systems.
Royal Institute of Technology, Dept of Civil and Environmental Engineering, Stockholm.
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drivvariabler for modellen. NVE har allerede parametrisert flere COUP-modeller bl.a. i forbindelse
arbeidet med analyse av tilsig og kraftsituasjon (Colleuille et al., 200827). NVE er i ferd å
programmere en ny markvannsmodell i MATLAB basert på den svenske COUP-modellen som
forventes å være operativ i løpet av 2010. Denne modellen vil kunne, ved valg av en standard morenejordtype med vegetasjonsdekke, daglig beregne dagens grunnvann- og markvannstilstand samt
prognosere tilstand over for to-tre dager frem til 50-100 representative punkter i Norge De viktigste
variablene mht. vurdering av skredfare ved hjelp av COUP-simuleringer er følgende: snømengder,
infiltrasjonsmengder, markvannsunderskudd, metningsgrader, grunnvannsstand, endring i
grunnvannsstand, teledyp (tining/frysing).

Om grunnvanns- og markvannsobservasjoner: Mange av NVEs målestasjoner for vannføring,
grunnvannsstand og markvanntilstand vil kunne brukes direkte eller indirekte mht. skredvarsling. Med
direkte anvendelse menes bruk av sanntidsdata for å skaffe seg en oversikt over dagens situasjon og
kontrollere simuleringene. Med indirekte metoder menes anvendelse av historiske observasjoner ved
kalibrering og validering av modeller. NVE har pr i dag et overvåkingsnett som består av ca. 65
måleområder for overvåking av grunnvannsstand (totalt 78 målepunkter)28. På 17 steder måles det i
tillegg markvannstilstand som jordtemperatur, markfuktighet og teledyp. Litt over 1/3 av stasjoner er
fullt automatisert med fjernoverføring i sann tid, men alle stasjoner planlegges fjernoverført i løpet av
de neste to årene. NVE er i ferd med å videreutvikle et verktøy som gjør det mulig å visualisere
tilstand for vannføring, grunnvann- og markvanntilstand på et landsdekkende kart. Verktøyet som i
utgangspunktet er utviklet for flomvarsling og tilsigsprognosering vil lett brukes også mht.
løsmasseskredfare.
For å illustrere tankegangen bak vurderingen av skredfare har vi her valgt å presentere den
hydrometeorologiske situasjonen for fire eksempler av skredhendelser som fikk store konsekvenser for
samfunnet i form av materielle skader, ødelagt vei og jernbane, evakuering og dødsfall:
•

Høsten 2000 på Østlandet (20. november 2000);

•

Høsten 2005 på Vestlandet (14. september 2005)

•

Sommer 2003 (14. august 2003 Oppland og Møre og Romsdal)

•

Våren 2008 (2. mai 2008 Otta, Dombås)

Disse fire eksemplene antas å være representative for skredhendelser utløst av intens nedbør over en
stor region (september 2005), intens snøsmelting over mettet jord (Otta, mai 2008), mettet jord med
langvarig nedbør (høsten 2000), og byggevær (august 2003).

Til slutt har vi prøvd å presentere hvordan man kan utvikle et prognoseverktøy for farevurdering av
graving og erosjon i elver og bekker bl.a. ved hjelp av GIS og metodikken utviklet for kartlegging
av områder med potensiell fare for flomskred (-aktsomhetskart for flomskredfare).

27

Colleuille, H., Holmqvist, E., Beldring, S., and Haugen, L.E., 2008. Betydning av grunnvanns- og
markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon. NVE rapport 12-2008.
28
De fleste stasjonene drives i samarbeid med NGU (LGN: Landsomfattende grunnvannsnett). Opdhal J. og
Colleuille, 2009. Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann. NVE rapport 4-2009.
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Hydrologisk situasjon 20. november 2000 (skred i Buskerud, Akershus og Østfold)
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Eksempler på skredhendelser: Sør-Østlandet høsten 2000
Dato: 19.10. - 21.12.2000 (for det meste 20. november).
landskap: De fleste skredene skjedde under marin grense, i silt og leire (inkl. kvikkleire). Flatt terreng
med raviner.
Antall registrerte skredhendelser: 90 hendelser registrert av NGI.
Skadekonsekvens: Mange små skader på jordbruk og andre eiendommer. Flere stengte veier og
jernbaner. Mange husstander evakuert. Flere hus og gårder ble skadet
Hydrometeorologisk situasjon: Stabile lavtrykk fra sør og høytrykk i Finland/Russland som
forårsaket store nedbørmengder: 60 % av årlig nedbør falt i løpet av november (mer enn 400 % av
normalen i november). Varm høst i forhold til normalt, som gjorde at all nedbør under 900 m o.h. falt i
form av regn. Store vannføring og flom i flere vassdrag, som forårsaket erosjon og stor
sedimenttransport. Jorda var vannmettet allerede i slutten av september og grunnvannsstand var
økende og nådde høyeste vannivå (nær bakkenivå) i begynnelsen av oktober.
Referanser: Jaedicke og Kleven, 200829 - Skrednett.no. Artikler fra VG.no, Dagbladet.no.

Figur: GIS-kart som viser modellsimulert metningsgrad i jorda. Fargene viser at jorda er nær full
metning (mellom 10 mm vann (rødt) og 50 (oransje) mm vann) til full metning med grunnvannsstand
nær bakkeoverflaten. Gule punktene viser registrerte skredhendelser i skrednett.no, for perioden 17.22. november 2000. Nesten alle hendelsene har skjedd i områder under marin grense (skravert) - dvs. i
område med marin leire.

29

Jaedicke C. and A. Kleven, 2008. Long-term precipitation and slide activity in south-eastern Norway, autumn
2000. Hydrological Process 22, 495-505.

58

Figur: Estimert metningsgrad og vanntilførsel før metning i perioden januar 2000 til januar 2001 i
forhold til normalverdier ut fra målinger av grunnvannsstand ved målestasjon Ås i Akershus (øverst)
og Bø i Telemark (nederst). Pilen indikerer 20. november 2000 som markerer begynnelsen av en
periode med flere skredhendelser.
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Hydrologisk situasjon 14. august 2003 (jordskred i Møre og Romsdal og Sør-Trondelag)
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Fakta om skredhendelser 14. august 2003 i Møre og Romsdal
Dato: 14. – 15. august 2003.
Berørte områder: Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag: Oppdal, Drivstua, Vinstradalen, Trollstigen
Eikesdal
Løsmassetype og landskap: morene
Skredtype: Flomskred og jordskred
Antall registrerte skredhendelser: 14 skredhendelser registrert i skrednett.no. De fleste av Statens
Vegvesen, de fleste i Møre og Romsdal
Skadekonsekvens: Mange vei stengt for trafikk (bl.a. E6) og jernbaner (Dovrebanen). 100 bil isolert
på E6. Mat fraktet med helikopter.
Hydrometeorologisk situasjon: Sommerbygger med store mengder nedbør, høyt grunnvannsstand.
Lokalt kraftig nedbør. Flom i flere vassdrag.
Referanser: Skrednett.no. Flomdatabase Lars Roald, NVE. Artikler fra Dagbladet.no.

Figur: Nedbørsmengder registrert i det aktuelle området. Kilde senorge.no (NVE-met.no)
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Hydrologisk situasjon 14. september 2005 (Hatlestad Terrasse, Fana i Bergen)

Grunnvannsstand: Avvik fra referanseperioden 1990-2008. Endring i grunnvannsstand (fra siste døgn)
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Eksempler på skredhendelser: Vestlandet 14. september 2005
Dato: 14.09.2005 (Samme type situasjon med flere skredhendelser inntraff 14.11.2005)
Berørte områder: Sogn og Fjordane, Hordaland og nord Rogaland
Løsmassetype og landskap: variert, men stor sett tynt dekke av morene.
Skredtype: Jordskred og flomskred.
Antall registrerte skredhendelser: 66 skredhendelser registrert på skrednett.no, de fleste av Statens
Vegvesen.
Skadekonsekvens: Hatlestad terrasse i Fana: Rekkehus tatt av skred: 152 evakuert, 3 drepte og 7
såret. Flere skred på Voss uten store skader. Veldig mange veier stengt for trafikk. Jernbane stengt på
Myrdal.
Hydrometeorologisk situasjon: mer enn 200 mm nedbør på Vestlandet. 157 mm nedbør registrert i
Bergen (nedbørrekord, som en følge av den tropiske stormen Maria). Vannmettet jord og stor økning
av poretrykk i bakken.
Referanser: Skrednett.no. Wikipedia. Rapport fra Multiconsult, 2005.

Figur: Estimert metningsgrad og vanntilførsel før metning, i perioden januar til desember 2005 i
forhold til normalverdier ut fra målinger av grunnvannsstand ved målestasjonen Fana i Hordaland
(øverst). Pilene indikerer de to dagene (14.09 og 14.11.2005) da det foregikk flere skredhendelser i
Hordaland.
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Figur: Øverst: Grunnvannsstand målt på Fana, Bergen i perioden januar 2005 til januar 2006. Nederst:
Ved hjelp av ArcGIS er det forsøk å estimere fareområder (i rødt og oransje) ut fra utvalgte
hydrometeorologiske parametrer tilgjengelig i seNorge.no for den 14. september 2005. Gule sirkler
indikerer skredhendelser registrert på skrednett.no denne dagen.
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Hydrologisk situasjon 2. mai 2008 (jordskred i Otta og Dombås, Oppland)
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Fakta om skredhendelser 02. mai 2008 på Otta i Oppland
Dato: 02. mai 2008. Første jordskred ved Otta er registrert 30.04. Flere skred inntil 06.05.2008
Berørte områder: Oppland og Buskerud
Løsmassetype og landskap: diverse men stor sett tynt dekke av morene.
Skredtype: Jordskred og flomskred.
Antall registrerte skredhendelser: 4 skredhendelser registrert i skrednett.no for den 02.05.2008.
Skadekonsekvens: Bergensbane stengt mellom Hol og Ål pga. jordskred (avsporet tog). Dovrebanen
stengt 03.05. 3 hus evakuert og E6 stengt i Dombås sentrum. 2 hus totalskadet, 150 personer evakuert,
50 hus evakuert, E6 stengt ved Otta. 1 hus evakuert og 1 stengt vei i Vågå
Hydrometeorologisk situasjon: Varmt vær som forårsaket stor snøsmelting. Veldig lite nedbør.
Teleløsning. Jorda er vannmettet og grunnvannsstand øker rask.
Referanser: Skrednett.no. nrk.no

Figur: Kartet viser i rødt områder hvor akkumulert nedbørsmengder overskriver en terskelverdi
foreslått av NGI. Terskelverdi for 72 timer er ca. 17 % av normalårsverdi. Kilde senorge.no
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Figur: Estimert metningsgrad og vanntilførsel før metning i perioden januar til desember 2008 i
forhold til normalverdier ut fra målinger av grunnvannsstand ved målestasjon Dombås i Oppland
(øverst). Simulert metningsgrad, vanntilførsel før metning, infiltrasjons- og snømengder ut fra COUPsimuleringer (nederst). Pilen indikerer 02. mai 2008 da foregikk flere skredhendelser mellom Dombås
og Otta.
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Figur: Ved hjelp av ArcGIS er det forsøk å estimere fareområder (i rødt) ut fra utvalgte
hydrometeorologiske parametrer tilgjengelig i seNorge.no. Gulfargen viser kommuner hvor det er
skredfare.

68

Prognoseverktøy for farevurdering av graving og erosjon av elver og bekker
Det er mulig å framstille avrenningstilstand for alle elvestrekninger i elvenettet ved bruk av GIS og
metodene utviklet for kartlegging av områder med potensiell fare for flomskred (-aktsomhetskart for
flomskredfare). Metoden utviklet av Peereboom et al. (200830) bruker regionale flomformler (Sælthun,
199731), avrenningskart for middelavrenning og en terrengmodell for å beregne lokale feltparametere.
Disse brukes for å gi en beskrivelse av flomforholdene i alle elvestrekninger i et nedbørsfelt.
Arbeidshypotesen er at den relative forskjell mellom vannføringen ved en ekstremflom og flom som
opptrer ofte, koblet sammen med differanse i høyde langs elvestrekningen, gir et mål for hvor utsatt
elvestrekningen er for flomskred.
Landsdekkende daglig og prognosert informasjon om avrenningstilstand for hver km2 blir beregnet
med HBV-modellen for hver dag og er tilgjengelig i seNorge. En kombinasjon av metoden utviklet for
aktsomhetskart for flomskred sammen med informasjon om tilgjengelige løsmasser og daglige
oppdatert og prognosert informasjon om avrenningstilstand, kan danne grunnlag for et landsdekkende
varslingssystem for flomskredfare og andre typer skred som utløses av graving og erosjon i vassdrag.
Det gjenstår imidlertid et betydelig arbeid for å finne riktige terskelverdier for å kunne vurdere
skredfaren og testing av metoden for kartlegging av elvestrekninger med potensiell fare for flomskred.
Informasjon om tilgjengelige sedimenter i bekker og fra ulike kildeområder kombinert med modellens
beregning av tilførsel av vann i flomsituasjoner og beregnede terskelverdier for utløsning av skred kan
være grunnlag for å varsle skredfare. Dette krever en del informasjon i stor målestokk (forekomst av
løsmasser) som i dag ikke er lett tilgjengelig for bruk i GIS. Man kan i første omgang kun anvende
informasjonen som er lett tigjengelig (terrengforhold og avrenningstilstand) og varsler vil derfor bare
gjelde for områder med generell skredfare. Dette kan være vassdrag med tilgjengelige løsmasser som
er utsatt for flomskredfare eller leirområder under marin grense som er utsatt for leirskredfare. Det er
lokale beredskapsmyndigheter som må ha oversikt over kartlagte fareområder og ha beredskap for
eventuelle åpning av kulverter og stikkrenner og for oppståtte faresituasjoner.
Om farevurdering av leirskred:
Det er mange faktorer som har betydning for utløsning av leirskred. Tilbakeskridende erosjon i elver
og bekker er en av utløsende faktorene. Den tilbakeskridende erosjonen og senkningen av bekkeløp i
ravinene kan punktere kvikkleirelommer og dermed utløse store skred. I et forskningsprosjekt som ble
gjennomført av NVE i samarbeide med NGI32 på 1990 tallet ble det påvist at nesten alle store skred
som ble utløst på Romerike i perioden 1900-1993 ble utløst i tilknytting til store flomsituasjoner. Det
ble utviklet en modell som beregner bunnsenkingen i forskjellige typer raviner ut i fra morfologiske
variable. NVE, Hydrologisk avdeling er i ferd å implementere en utvidet versjon av denne modellen. I
kombinasjon med kart over kvikkleireforekomster vil denne modellen kunne brukes til å lokalisere
skredfarlige områder og forutsi bunnsenking som potensielt kan punktere kvikkleirelommer. I områder
som ikke er sikret mot erosjon og der store verdier/ menneskeliv er utsatt kan det etableres overvåking
av elveløpene. Det er ofte iakttatt at turbiditeten i elvene øker i perioden før et stort skred, og målinger
av turbiditeten kan være en metode for å overvåke og varsle lokalt fare for leirskred.
30

Peereboom I., Svegården J og Fergus T., 2008. Metode for kartlegging av elvestrekninger med potensiell fare
for utløsning av flomskred. Intern notat NVE.
31
Sælthun, N.R. 1997: Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag. Rapport 14-97, NVE.
32
Bogen, J., Berg,H. og Sandersen, F. 1993 Forurensning som følge av leirerosjon og betydningen av
erosjonsforebyggende tiltak. Sluttrapport. NVE - Publikasjon nr 21, 86s.
Bogen, J. og Sandersen, F. 1991. Sedimentkilder, erosjonsprosesser og sedimenttransport i Leira-vassdraget på
Romerike. Delrapport i forskningsprosjektet: Forurensning som følge av leirerosjon og betydningen av
erosjonsforebyggende tiltak. NVE - publ. 20/91, 126 s.
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Figur: Fargene på elvestrekningene kan brukes for på indikere tidsbegrenset fareområder for
flomskred (kilde Peereboom et al., 2008)
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Vedlegg 3
Spørreundersøkelse – rapport fra TNS Gallup
Se egen rapport.
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Vedlegg 4
Innspill fra NGI til organisering av

Landsdekkende varsling av løsmasse – og snøskred.
NGIs forslag til hvordan en landsdekkende varslingstjeneste kan organiseres er delvis gitt i vår rapport
til NVE om internasjonal varsling og anbefalinger for Norge (NGI Rapport 20091219-00-1-R). I dette
notatet utdyper vi, på anmodning fra NVE, rollefordelingen i et varslingsopplegg.

Løsmasseskred
Med løsmasseskred menes her i hovedsak jord - og flomskred i bratt terreng, men kvikkleireskred kan
også omfattes av ordningen. Hovedprinsippet må være en regional varsling basert på terskelverdier for
nedbør og snøsmelting, som har som hovedformål å øke den lokale beredskapen i de områdene som
berøres av et varsel.
En forutsetning for god varsling er et tilstrekkelig godt datagrunnlag som inkluderer informasjon om
geologi og hydrologi i en landsdekkende terrengmodell. Terskelverdiene for nedbør er kanskje den
mest avgjørende faktoren, og disse må nyanseres i langt større grad enn dagens relativt grove
tommelfingerregel (”8% regelen”). Imidlertid vil terskelverdier alene aldri være tilstrekkelig. En må
for ethvert varsel ta hensyn til andre forhold, som snøsmelting, den generelle nedbørssituasjonen for
perioden, graden av markvannsmetning, teleforhold, etc. Slike vurderinger må gjøres av meteorologer,
hydrologer og skredeksperter sammen. Løpende varsling tenkes normalt å bestå i å oppdatere
informasjon i form av kart som ”% av terskelverdier” eller evt. ved en gradert fareskala. Kun når
situasjonen overskrider fastsatte kriterier utgis varsler til de berørte regionene.
Varsling av løsmasseskred er basert på sannsynlighet og vil alltid medføre stor usikkerhet, først og
fremst fordi nedbøren viser stor variasjon både i tid og rom som det er vanskelig å fange opp med
dagens metoder. Dette vil si at det kun er den mest sannsynlige utviklingen som kan varsles. Det er
derfor viktig å starte varsling på et nokså overordnet nivå, slik at en kan utvide etter hvert som en
skaffer erfaring. Spesielt kan en tenke seg at den geografiske oppløsningen på informasjonen og
varslene blir bedre etter hvert som datagrunnlaget blir forbedret både mht. registreringer og prognoser.
Forslag til organisering:
Rollefordeling:
NVE overvåker fortløpende om definerte terskelverdier er overskredet eller er i ferd med å overskrides.
Dersom dette er tilfellet varsles både Met.no og NGI og evt. kalles til telefon/videomøte.
Overvåkingen bør koples til flomvarslingen, som trolig må en ha noe økt bemanning i perioder med
stor nedbør og snøsmelting.
Met.no har den meteorologiske kompetansen og vil være de som må forsyne NVE med tilstrekkelig
meteorologiske data i forhold til skredfare. Nedbørsprognoser sammen med den generelle
nedbørssituasjonen for en region er det viktigste her. NVE kopler dette med sin hydrologiske modell,
grunnvanns og markvannsinformasjon, etc. Met.no stiller til telefon/videomøte på forespørsel fra
NVE.
NGU leverer oppdatert informasjon om berggruns – og geologi og løsmassegeologi i den geografiske
oppløsning varslingen krever. NGU kontaktes hvis det er behov for ytterlige opplysninger om lokal
geologi.
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NGI stiller med skredekspertise og geoteknisk kompetanse. En beredskapsordning for NGIs personell
må innføres. Denne bør innebære en kontinuerlig telefonvakt gjennom hele perioden, tilsvarende NGIs
assistansetelefon i dag. Når forhåndsavtalte kriterier oppfylles vil to fagpersoner gå inn i en
vaktordning. Dette bestemmes i samråd på telefon / videomøte mellom NGI, NVE og Met.no.
Skredekspertene deltar i vurderingen av situasjonen og om varsel skal utstedes eller ikke for de enkelte
regionene.
I tillegg til å bistå i telefonmøte, vil NGI ha en beredskap for å rykke ut og assistere lokale
myndigheter som trenger akutt bistand. Dette kan være fordi situasjonen oppleves som usikker eller
truende for liv og eiendom, eller fordi det har gått skred hvor det trengs beslutningsstøtte i forbindelse
med for eksempel evakuering og redningsinnsats. Dette er en tjeneste som NGI utfører i dag, men
beredskapen er ikke formalisert. En beredskap for å yte assistanse kan tenkes organisert på forskjellige
måter, avhengig av situasjonen. Grunnstammen vil være to personer som vil være med å vurdere
situasjonen sammen med personell fra NVE og Met.no. Avhengig av hvor alvorlig situasjonen er, kan
en også tenke seg å utvide beredskapen med folk som har ”hjemmevakt”, som bistår etter behov.
Personell fra NGIs regionkontorer i Trondheim, Stryn og Tromsø involveres etter behov. (NGIs
Tromsøkontor ligger hos Værvarslinga i Nord-Norge og er i dag bemannet periodevis. Dette kan evt.
økes).
Lokalisering / ”Varslingssenter”
Et varslingssenter for løsmasseskred kan godt være et ”virtuelt senter”, der NVEs flomvarsling er
sentralen, som har elektronisk kontakt med andre fagorganisasjoner som Met.no, NGI og NGU. Man
bør etablere et opplegg der kart og elektronisk informasjon kan deles og diskuteres mellom de som
deltar i et slikt elektronisk møte. En bør heller ikke være fremmed for at en i gitte situasjoner kan
samle representanter for alle de involverte organisasjonene fysisk. NGI anbefaler at det gjøres en
simulering av en skredsituasjon for å verifisere at informasjons og kommunikasjonskanalene fungerer.
Formidling
Informasjon og kart formidles gjennom eksisterende kanaler som for eksempel Yr.no og SeNorge.no,
som tilrettelegges for skredvarsling. Dersom situasjonen for en region blir truende og en skal utstede et
skredvarsel, bør det også være en kommunikasjonskanal direkte til beredskapsansvarlige i de aktuelle
fylkene og kommunene, Vegvesenet og Jernbaneverket, pr telefon, SMS eller lignende. Informasjonen
må gjøres lettfattelig og kortfattet, helst samlet på en side. I tillegg til selve varslene må
bakgrunnsinformasjon forskjellige typer løsmasseskred, risikoreduserende tiltak, redning, etc. være
tilgjengelig via lenker fra ”varslingssidene”.
Tiltak:
Et skredvarsel for løsmasseskred er et varsel om at nedbørsforhold og de hydrologiske forhold er slik
at beredskapsnivået økes. Hensikten må være å sette i gang en lokal beredskap der lokale myndigheter
har oppsikt med en del mulige ”hotspots” for skred, som elver med stort løsmassetilfang, dårlig
anlagte skogsbilveier, dreneringsgrøfter, kulverter, etc. Det er ikke meningen at det skal gå ut noe
generelt skredvarsel til befolkningen i de berørte regionene. I tillegg bør en se etter tegn på bevegelse i
bakken. Dette kan være spesielt viktig langs vassdrag i kvikkleireområder, der erosjon kan føre til økt
skredfare. Dersom situasjonen oppleves som truende, bør skredeksperter / geoteknikere fra NGI
tilkalles via sentralen/flomvarslingen.
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Snøskred
Metodikken for vurdering av faregrad for snøskred er velutviklet internasjonalt, og varslingen kan
gjøres med høy oppløsning der dette er aktuelt. Det kan være fornuftig å ha en noe differensiert
geografisk oppløsning for varslingen, slik at varslene blir mer detaljerte der faren eller risikoen er
størst. Varsling av snøskredfare krever kunnskap om snødekket og snøens egenskaper og må utføres
av snøskredeksperter. Dette er en erfaring fra de fleste andre land med en tjeneste for
snøskredvarsling, deriblant de landene NGI rapporterte fra i sin rapport om internasjonal varsling.
NGIs forslag er at skredfaren overvåkes og varslene utarbeides fra NGI, som har landets eneste større
miljø av snøskredeksperter, som i dag består av 10 personer. Til forskjell fra løsmasseskred, må det
bygges opp et nett av lokale snøobservatører.
Snøskredfaren må varsles daglig gjennom hele vintersesongen, fordi mange av ulykkene skjer ved
fareklasser lavere enn 4 (stor fare). NGI utsteder i dag lokale varsler for kunder i perioden 1. desember
til 15. mai. En sesong for landsdekkende snøskredvarsling bør vare fra 15/11 til 15/5. Mange av
brukerne av snøskredvarsler (innen samferdsel, friluftsliv, turistnæring, etc.) er ofte like interessert i
varsel om en lav faregrad som en høy. Varslene gjøres i form av gradering basert på den internasjonale
snøskredfareskalaen, med ytterligere informasjon om eksposisjon, høyde, etc., samt erfaring med
snøskred i Norge Et eksempel er vist i NGIs rapport (20091219-00-1-R), som også beskriver mer om
det operasjonelle ved en regional snøskredfarevarsling.

Forslag til organisering
Operasjonelt samarbeid om snøskredvarsling har foregått i lang tid mellom Met.no og NGI, både mht.
den nasjonale varslingen i regi av met.no, og den lokale, i regi av NGI. Dette samarbeidet fungerer
svært godt og har gjort det i alle år. Den skredfaglige bakgrunnen for Met.no sine skredvarsler
stammer i all hovedsak fra NGI. For skredvarslingen i Nord-Norge er dette spesielt godt utviklet.
Rollefordeling
Vedlagte figur illustrerer NGIs forslag til landsdekkende snøskredvarsling.
NVE er oppdragsgiver og har det koordinerende ansvaret. NVE vil også, sammen med Met.no, ha
ansvar for formidling av varslene gjennom Senorge.no, Yr.no, massemedier(?), etc.
Met.no har ansvaret for å samle, analysere og formidle all relevant meteorologisk informasjon, både
registreringer og prognoser for relevante meteorologiske data. Under dette inngår informasjon fra
Met.no sitt eksisterende nett av værstasjoner, men også fra et sett av nyetablerte værstasjoner som er
plassert med tanke på vurdering av snøskredfare (bl.a. i fjellet for vurdering av utløsningsområder for
snøskred). Met.no bør stille med en meteorolog hver morgen (og evt. andre tider på dagen) for å
diskutere dagens situasjon med NGIs snøskredeksperter. Kommunikasjon kan skje via telefon og
”felles dataskjerm”.
NGIs rolle er den daglige overvåkingen av skredfaren. Spesielt viktig her er daglig vurdering av
snødekkets sammensetning og stabilitet, som baseres på utvikling gjennom vinteren, vurdering av
værsituasjonen nå og i nærmeste fremtid, samt på informasjon fra lokale observatører. I tillegg brukes
all informasjon fra Met.no (obesrvasjoner, prognoser, vurderinger, etc.) til utarbeidelse av
snøskredvarselet for hele landet. To til fire snøskredeksperter står for dette, men resten av NGIs
snøskredgruppe er også tilgjengelig for konsultasjoner og evt. lokalkunnskap. Vanligvis er 2 personer
på vakt tilstrekkelig, men dette kan avhenge av situasjonen i perioden.
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I tillegg til utsteding av de daglige varslene, vil skredekspertene som er på vakt jobbe med innsamling
og systematisering av opplysninger fra observatører, registrere nye hendelser og stå til rådighet for
politiet, kommuner, media, etc. via telefon. Ekstra telefon / videomøte med Met.no og NVE kan være
aktuelt, dersom skredfaren er stor eller meget stor (4 eller 5) enkelte steder i landet.
Fordi en landsdekkende varsling ikke vil operere på det detaljeringsnivået som NGI i dag varsler på
(ned til enkeltskred), vil lokale varslingstjenester på oppdrag fra kunder fortsatt utføres av NGI. Denne
lokale varslingen for oppdragsgivere som SVV, JBV, etc., vil bli koordinert med den landsdekkende
varslingen, slik at disse ikke avviker fra hverandre.
Som en del av NGIs beredskap inngår også å rykke ut for å gi lokale myndigheter beslutningsstøtte i
truende situasjoner eller når det har gått skred. Denne tjenesten vil bli utført av medlemmer av NGIs
snøskredgruppe, ikke de to som har varslings-vakt. I tillegg vil NGIs snøskredgruppe kunne
gjennomføre holdningsskapende arbeid, kurs og opplæring etter behov.
Lokalisering / ”Varslingssenter”.
Som beskrevet ovenfor bør selve snøskredvarslingen foregå på NGI, men med tett kontakt med Met.no
og NVE via elektroniske medier, bruk av DIANA, og gjerne bruk av ”felles dataskjermer”.
Argumenter for at varslingen bør lokaliseres til NGI er ikke minst at varslingen da kan trekke på hele
det snøskredfaglige miljøet ved instituttet når det er behov for dette, samt at den detaljerte, lokale
varslingen foregår her. Således benyttes de samme elektroniske kanaler som under varslingen av
løsmasseskred, men varslene vil om vinteren utarbeides av NGI.
Observatørkorps
Erfaring fra andre land, så vel som Norge, tilsier at jevnlige observasjoner av snødekket og
skredforhold er viktig for en god varslingstjeneste, uansett detaljeringsnivå. Et slikt observatørkorps
kan tenkes å bestå av folk fra lokale myndigheter, skianlegg og friluftsorganisasjoner som DNT. I
tillegg har Statens Naturoppsyn (SNO) personell til fjelloppsyn, som kan tenkes benyttet til
snødekkeobservasjoner. For å sikre kvaliteten på observasjonene bør det gjennomføres kurs for
observatører som er formelt tilknyttet varslingstjenesten. En må sikre like prosedyrer, terminologi og
teknisk utstyr. Innrapportering bør skje via en nettbasert meldingstjeneste. En forenklet utgave av
meldingstjenesten bør også være åpen for det generelle publikum. NGI har i noen år hatt et system på
sin webside snoskred.no, som allerede brukes til skred- og snømeldinger fra publikum. Systemet kan
lett modifiseres til bruk for en varslingstjeneste.
Formidling
Også for snøskredfare kan de eksisterende kanalene gjennom Yr.no og SeNorge.no med fordel
benyttes. Den grafiske fremstillingen og oppbyggingen av varslene må følge internasjonale
standarder, utarbeidet av den europeiske skredvarslingsgruppen.
Det er viktig at informasjonen gjøres lettfattelig og kortfattet, helst samlet på en side. I tillegg til selve
varslene må bakgrunnsinformasjon om snø og skreddannelse, risikohåndtering ved ferdsel i skredfarlig
terreng, utstyr, redning, etc. være tilgjengelig via lenker fra ”varslingssidene”. Her finnes gode
modeller fra for eksempel Sveits og Østerrike.

75

76

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

