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turplanleggingen. Utenlandske tindevegledere og skiguider vurderer 
skredproblemet som det viktigste informasjonen i skredvarslet, mens 
grupper uten guide anser faregraden som det viktigste. Både guider og 
grupper uten guide klarer seg godt med skredvarslet som publiseres 
enten på norsk eller engelsk, men mener at den engelske versjonen har 
for lite detaljert informasjon om snødekkehistorikken. 
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Forord 
Flere utenlandske tilreisende har forulykket i snøskred på skitur i Norge. Vi ønsker med 
denne undersøkelsen å sette fokus på hvordan denne gruppen vurderer snøskredfaren før 
og under tur i Norge. Dette ønsker vi bruke til å forstå hvordan Snøskredvarslingen og 
Varsom.no kan tilby denne gruppen enda bedre informasjon for å gjøre trygge veivalg på 
tur. 

Oslo, juni 2018 

Morten Johnsrud 
avdelingsdirektør 

Rune Engeset 
seksjonssjef 
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Sammendrag 
Denne brukerundersøkelsen viser at utenlandske skiturister i stor grad kjenner til- og 
bruker snøskredvarslet på varsom.no i turplanleggingen. Utenlandske tindevegledere og 
skiguider vurderer skredproblemet som det viktigste informasjonen i skredvarslet, mens 
grupper uten guide anser faregraden som det viktigste. Både guider og grupper uten guide 
klarer seg godt med skredvarslet som publiseres enten på norsk eller engelsk, men mener 
at den engelske versjonen har for lite detaljert informasjon om snødekkehistorikken.  
Derimot viser brukerundersøkelsen liten kjennskap og bruk av regObs både blant 
utenlandske skiguider og blant grupper uten guide. Det er i stor grad mangel på engelsk 
versjon av appen som er årsak til at denne ikke brukes. 

Det er et behov for mer detaljert informasjon i den engelske versjonen av varslet slik at 
utenlandske brukere får mer inngående kjennskap til snødekkehistorikk ol, samt et stort 
ønske om engelsk versjon av varsom og regObs app. Den engelske versjonen av varslet 
må også gjøres bedre kjent og lettere tilgjengelig blant utenlandske brukere. Tiltak som 
f.eks skredvarsel på flere språk enn dagens løsning, eller tiltak med infoskilt om skredfare
ved parkeringsplasser og utskrift av varsel på hoteller er ikke noe denne gruppen mener 
gir de nødvendig informasjon om skredfare. 

Undersøkelsen ble gjort i Troms i perioden 12. mars – 5. mai 2018 og gav 127 svar. 



6 

1 Innledning 
Snøskredvarslingen i Norge har gjort en brukerundersøkelse om hvordan utenlandske 
skiturister og guider innhenter informasjon om skredfare under sitt opphold i Nord-
Norge. Målet er å finne ut hvorvidt utenlandske skiguider og turister bruker 
snøskredvarslet på varsom.no, og hvordan denne gruppen vurderer kvaliteten i tjenesten. 

Reiselivet i Norge opplever stadig økning på vinterturisme. Nordnorsk reiseliv kan vise 
til 7 prosent økning i vinterturismen sammenlignet med fjoråret. Tall fra Visit 
Lyngenfjord viser vel 30 000 gjestedøgn i Nord-Troms relatert til skiturisme. I tillegg 
kommer besøkende gjennom ski&sail, Airbnb ol. 

Også antall på skredhendelser og nestenulykker blant utenlandske skiturister har økt, og 
bare denne sesongen er det registrert over 30 hendelser/ulykker blant utenlandske 
skiturister. Siden 2012 har ni utenlandske skiturister omkommen som følge av snøskred. 

Snøskredvarslingen utarbeider daglig skredvarsel for de 21 mest skredutsatte regioner i 
Norge og på Svalbard. Varslet publiseres på nettsiden varsom.no, og også tilgjengelig 
gjennom en egen app for smarttelefon. På nettsiden varsom.no utarbeides det også et 
skredvarsel på engelsk med hovedbudskap, skredproblem og faregrad. Det er også 
utviklet en regObs app for registrering av naturfarer, hvor brukerne også har bratthetskart 
tilgjengelig. I denne karttjenesten kan brukerne også lese observasjoner som er gjort i felt. 

2 Om undersøkelsen 
2.1 Metode 
Undersøkelsen ble gjort i perioden 12.mars – 5.mai i Nord-Troms, Tamokdalen og i 
Tromsø. Intervjuobjektene svarte online på Google forms enten på engelsk, fransk, tysk 
og italiensk språk, se vedlegg. Infoskriv (se Fig 1) om undersøkelsen (med link via QR-
code til hvert av språk ved alternativene) ble distribuert enten direkte til turister, på 
parkeringsplasser, til overnattingssteder, mannskap Uløyferga og mannskap turistbåt 
«Polargirl».  

Både dag og sted er tilfeldig valgt, men flest infoskriv er distribuert ved fergekai 
Olderdalen, parkering til Giilavarre, parkering til Sorbmegaisa og parkering Storhaugen 
på ukedager.  Infoskrivet ble plassert på frontruten på biler. 

Link til undersøkelsen er også delt på ulike Facebooksider (Norwegian Avalanche 
Warning Service, Tamok friends, snøskred og ski i Troms, profil til Espen Nordahl). 
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Figur 1. Inforskriv med QR-koder. 

2.2 Respons 
Totalt er 127 skjema er registrert. I det videre arbeidet er ett skjema forkastet (italiensk). 
Av 127 registrerte svar er 84 engelske, 27 tyske, 7 franske og 9 italienske. 



8 

2.3 Hvem er de 
52 prosent av de som har svart er deltaker i gruppe uten guide, 18 prosent er guide med 
UIAGM sertifisering, 14 prosent er guide med annet kvalifikasjon og 22 prosent deltakere 
med guide. 

36 prosent av de som har svart på undersøkelsen kommer fra Finland. Andelen fra 
Mellom-Europa er betydelig lavere med henholdsvis 12 prosent er fra Østerrike, 10 
prosent fra Italia, 10 prosent fra Tyskland, 8 prosent fra Sveits og 7 prosent fra Frankrike. 
Over 80 prosent av de som har svart er menn. 

3 Resultater 
3.1 Svar fra guider 
31 guider har svart på undersøkelsen, hvorav 74 prosent er UIAGM/IFMGA/IVBV 
kvalifisert fjellførere, samtlige er menn, 26 prosent av de kommer fra Østerrike, mens 16 
prosent er fra England og Italia. 10 prosent er tyske og sveitsiske guider, mens 6 prosent 
er fra Finland. 

Her er en oppsummering av resultatene fra guidene: 
 51 prosent har mellom 100 – 175 skidager i skredterreng og anser seg som

eksperter på snøskred. 60 prosent anser seg også som eksperter på ski.
 Over halvparten (55 prosent) velger turmål ved å studere kart. Nær 30 prosent

bruker også informasjon hentet fra guidebøker/internett, og like stor andel har
gjort den aktuelle turen tidligere.

 90 prosent har hentet informasjon om været fra Yr.no, men også værprognoser
fra varsom.no er hyppig valgt (nær 70 prosent).

 90 prosent brukte skredvarselet på varsom.no når de skulle vurdere skredfaren på
forhånd. I tillegg valgte 74 prosent av de å gjøre egne vurderinger underveis.
Over 30 prosent fikk også informasjon fra andre guider

 77 prosent av guidene anser skredproblemene som den viktigste informasjonen
på skredvarslet. 61 prosent mener også at faregraden er viktigst. 40 prosent mener
at hovedbudskapet er viktig, mens 6 prosent av guidene kjenner ikke til
skredvarslet på varsom.no. 75 prosent av guidene mener at de klarer seg utmerket
med engelsk versjon av varsom

 Over 80 prosent mener at Snøskredvarslingen i Norge må gjøre varslet mer
tilgjengelig og kjent gjennom nettsiden varsom.no og gjennom varsom app.
Halvparten mener også at varslet på Yr.no må gjøres mer tilgjengelig. 13 prosent
ønsker også at skredvarselet gjøres daglig tilgjengelig som utskrift på
hotell/overnatting. Gjennom åpne svarmuligheter på hva som kan gjøres bedre,
ønsker flere av guidene engelsk versjon av varsom app.

 41 prosent kjenner til regObs appen og har benyttet seg av bratthetskartet på
applikasjonen. Nesten 40 prosent har også lagt inn observasjon på regObs. Litt
over 6 prosent sier at de ikke kan benytte seg av den på grunn av språk.
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 23 prosent av guidene bruker Munter’s 3x3 filter metode i vurdering av skredfare.
Men det er ikke noen metoder som skiller seg ut av de som var svaralternativ i
spørreskjema. Nesten 20 prosent brukte ingen spesielle metoder/verktøy i
skredfarevurderingen.

På spørsmål om hvordan Snøskredvarslingen kan gjøre varslet mer tilgjengelig og bedre, 
svarer mange av guidene at den engelske versjonen må gjøres mer tilgjengelig. Det er 
også ønskelig med en engelsk versjon av varsom app og regObs app 

Andre enkeltsvar fra guider: 
 «Varsom som merkevare ikke har en betydning for utenlandske skiturister,

automatisk gjenkjenning i browser».
 «Better weather report and history + analysis of wind directions in the area for

the past 72 hours for example».
 «Et varslingssystem når en entrer nye områder lik det skotske BAA appen»
 «Varsel integrert i bratthetskart.»
 «Et mer oppgradert varsel senere på kvelden (18-20)/ tidlig morgen (09:00)

fremfor nåværende publiseringstidspunkt.»

3.2 Svar fra grupper uten guide 
65 personer har svart at de er på tur uten guide. 80 prosent er menn og nesten 65 prosent 
kommer fra Finland. Kun små andeler fra andre land har svart på undersøkelsen (3-7 
prosent). 

Her er en oppsummering av resultatene fra guidene: 
 45 prosent av denne gruppen er årlig mellom 10-20 skidager i skredterreng. 35

prosent vurderer sine skredkunnskaper til 3 på en skala fra 1 – 7 (1 er
nybegynner, 7 er ekspert). 40 prosent vurderer sine skikunnskaper til 5 på samme
skala.

 68 prosent av denne gruppen bruker kart når de skal planlegge turmål, og over
halvparten velger tur ut i fra guidebøker/internett. 35 prosent er kjent i området,
og har gjort denne turen tidligere.

 Nær alle (97 prosent) bruker Yr.no som kilde til værinfo, mens 60 prosent sier at
de også finner informasjon på varsom.no

 84 prosent av denne gruppen bruker varsom.no for å innhente informasjon om
skredfare før turen. Over 70 prosent baserer seg også på egne observasjoner. 3 av
10 i denne gruppen benyttet seg av varsom app, mens 37 prosent fant
skredvarselet på Yr.no

 Nesten 80 prosent av denne gruppen mener faregraden er viktig i skredvarslet. 72
prosent av denne mener også at skredproblemet som viktig informasjon i
skredvarslet. Litt over halvparten mener hovedbudskapet er viktig. Nesten 8
prosent kjenner ikke til varsom, og like mange mener de ikke kan bruke
skredvarselet på grunn av språk. Over 65 prosent mener de klarer seg godt med
engelsk versjon av varsom.

 85 prosent av denne gruppen mener vi må gjøre varslet mer tilgjengelig gjennom
varsom.no. 70 prosent mener i tillegg at vi må gjøre varslet mer tilgjengelig og
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kjent gjennom varsom app. 2 av 10 mener også at infoskilt ved parkeringsplasser 
ol er en god måte å nå ut med informasjon. 

 39 prosent av denne gruppen har hørt om regObs, og nesten like mange har lest
observasjoner eller brukt bratthetskartet. 16 prosent mener de ikke kan bruke
regObs på grunn av språk.

 Nesten halvparten av denne gruppen bruker ingen spesielle metoder for
skredfarevurdering på tur, mens 17 prosent benytter seg av systematisk
snødekkeundersøkelse. 14 prosent av denne gruppen kjenner til og bruker
Munter’s 3x3 filter.

På spørsmål om hvordan Snøskredvarslingen kan gjøre varslet mer tilgjengelig og bedre, 
svarer også mange fra denne gruppen mer tilgjengelig informasjon på engelsk (varsom.no 
og varsom app).  

Andre enkeltsvar fra grupper uten guide: 
 «Active sosialmedia which is easy to use and click to open the real avalanch info

example like @skipatrol_yllas»

4 Diskusjon 
Det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner ut i fra denne brukerundersøkelsen, da 
utvalget ikke er stort og representativt nok. Det er relativt små tall, og andelen finske 
skiturister er høy sett i forhold til besøkstallene av utenlandske skiturister. Dessuten har vi 
ikke klart å fange opp de som gjester området med båt, da dette er en stor gruppe som 
besøker Norge på skiferie. 

Selv om utvalget totalt sett ikke er helt representativt og konklusjoner baseres på små tall, 
kan en trekke noen slutninger fra denne undersøkelsen: 

 De aller fleste (90 prosent av guidene og over 80 prosent av turgrupper uten
guide) bruker skredvarslet på varsom.no i turplanleggingen. Guider mener
informasjon om skredproblem(er) som det viktigste i varslet, mens grupper uten
guide anser faregrad som det viktigste.

 Andelen som finner informasjon om skredfare via varsom app er derimot
betydelig lavere enn på nett. Dette gjelder spesielt blant guidene. En engelsk
versjon av varsom app vil gjøre det enklere for denne gruppen å bruke
skredvarslet.

 De fleste klarer seg med den engelske versjonen, eller at forstår også den norske
versjonen av varsom.no. Kun en liten andel mente de ikke kunne bruke varslet på
grunn av språkproblemer. Dermed kan man også konkludere med at utvikle
skredvarsel på flere språk enn dagens løsning ikke vil gi brukerne mer
informasjon enn i dag.

 Nesten samtlige guider og grupper uten guide mener at snøskredvarslet på
engelsk må være lettere tilgjengelig og ha mer detaljert informasjon om
snødekkehistorikk. Dette kan sees i sammenheng med ønsket om engelsk versjon
av varsom app og regObs app. Dersom varslet blir integrert i en engelsk versjon
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av regObs i kartløsningen, vil dette gjøre varslet både mer tilgjengelig for 
brukerne og lettere å finne riktig varsel for valgt område/region. 

 Derimot er det få som ser det som hensiktsmessig med at varslet publiseres
gjennom utskrift på hotell/overnatting, og/eller via infoskilt ved
parkeringsplasser.

 Selv om et stort flertall av både guider og grupper uten guide benytter seg av kart
når de velger turmål, så er bruk av guidebøker/internett ofte benyttet. Dette
spesielt blant de uten guide. Tiltak for å synliggjøre varsom i slike bøker bør
absolutt vurderes.

 RegObs virker ikke å være godt kjent verken blant guider eller grupper uten
guide. Rundt 40 prosent kjenner til regObs, har lest observasjoner eller brukt
bratthetskartet. Blant de som kjenner til regObs påpeker også at de ikke kan
bruke denne tjenesten på grunn av manglende engelsk versjon av applikasjonen.
Utviklingsløpet med å utarbeide en engelsk versjon av regObs app er i gang, og
skal være ferdig i løpet av 2018.
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Vedlegg Spørreskjema (engelsk) 
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