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Stiftelsen NGI har et samfunnsansvar og skal 
Bistå samfunnet med skredekspertise



Forebygging av skredulykker – mer 
kunnskap og info, eller mindre 

risikovillighet?

Foto: Kjetil Brattlien, NGI

Hva er beste medisin?
1. Mer kunnskap?
2. Mindre risikovillighet?
3. Mer kunnskap og mindre risikovillighet?  



Folk har lært mye og merkbart større kunnskap i dag

Utklipp av 
presentasjonen 
skredkonferansen 
Lom i 2007.



Hvor langt kommer vi med kunnskap?
hvor trygge er vi i farlig terreng?

Foto: Kjetil Brattlien, NGIIllustrasjon: www.snoskred.no

Øksendal 2014 Hemsedal 2012



Vår tradisjon:
respekt for naturen og dens lunefullhet

Hvor ble det av den regelbaserte metoden 
«aldri brattere enn 30 grader på lagdelt 
vintersnø»?
Tror folk de er udødelige?
Hvorfor omkommer så mange menn i 40 årene?
Hvorfor mister så mange barn sin pappa i 
skredulykker?



Tilpass tur etter forhold, ferdigheter og 
risikoaksept

Photo: Solitude ski patrol Photo: Bruce Tremper

4 ukers skredjobbing i USA i 2002 utfordret min kunnskap og «norske metoder».



2002: Trenger offentlig finansiert skredvarsling i Norge
2003: NGI startet www.snoskred.no
2006: NGI støttekampanje for norsk skredvarslingssenter

http://www.snoskred.no/


NGIs masing i media gav resultater:
politikerne bevilget penger til skredvarsling 



2017: for mange ulykker selv om vi har Kunnskap, hjelpemidler og 
utstyr (61 døde i snøskred siste 10 år)



Aksepterer folk for høy risiko?
Hva gir deg glede – og hvilken pris er du villig å betale?

Dean Potter 
(14.04.1972-
16.05.2015)



Kunnskap, mer kunnskap, lærdom

Skredulykker forebygges ikke best med mer kunnskap alene, men 
ved at vi blir mindre risikovillige.



Kunnskap er viktig – men klokskap viktigere

WHY2GO-METODEN:
TRINN 1 HVORFOR skal vi på tur?
TRINN 2 HVOR skal vi dra for å oppnå målet?
TRINN 3 HVORDAN kan vi gjennomføre turen på 
tryggest mulig måte?

Hva er den optimale turen for deg?



Trinn 1 - HVORFOR

Du må klargjøre for deg selv hvorfor skal du på tur i 
dag og hva du ønsker å oppleve. 
Aksepterer du liten risiko, og har lovet dine 
nærmeste at du skal komme trygt tilbake fra turen?
Er målet spenning og spektakulær skikjøring i 
ekstremt terreng selv om det kan koste deg livet? 

Skal du trygt hjem bør 
du finne glede i trygt 

terreng



Trinn 1 - HVORFOR

Ansvar: For mange skredulykker gjør at 
barn mister pappaen sin. Hva ville 
konsekvensene blitt for dem rundt deg 
om du ikke kom hjem fra neste tur?

Foto: Kjetil Brattlien



Trinn 2 – hvor (Terrengvalg)

Det tryggeste terrenget
Du er nesten alltid skredtrygg i terreng slakere enn 30 grader. 
Du kan planlegg fine turer og bra skikjøring med 30-
gradersregelen og helningskartet på www.snoskred.no.
Sjekk skredvarsel på www.varsom.no. Unngå utløpsområder på 
skredfarlige dager! 

Er det samsvar mellom terrenget du velger og 
risikoen du aksepterer?

http://www.snoskred.no/
http://www.varsom.no/


Trinn 2 – hvor
Regelbaserte metoder

«Save extreme terrain for extremely stable snow 
conditions» – Bruce Tremper.



Trinn 3 - HVORDAN

Trygge ferdselsrutiner
Kameratredning
Sikkerhetsutstyr 

Vurder konsekvensene av 
skred!

Foto: Kjetil Brattlien, NGI



Skal du trygt hjem bør du finne 
glede i trygt terreng

Tenk på de som venter hjemme når 
du er på tur.
Naturen er komplisert og kan 
overraske oss. 
Friluftsfolk og formidlere bør 
fokusere mer på lavere 
risikoaksept, og gledene og 
mulighetene i tryggere terreng.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI



Forebygging av skredulykker – mer kunnskap og info, 
eller mindre risikovillighet?

Foto: Kjetil Brattlien, NGI

Hva er beste medisin?
1. Mer kunnskap?
2. Mindre risikovillighet?
3. Mer kunnskap og mindre risikovillighet?  

«Som skredekspert og formilder er det lettere å gi folk en medisin som 
virker ved å fokusere på all gleden som finnes i tryggere terreng, enn å gi 

folk svart belte i skredkunnskap som gjør at de bevisst oppsøker 
skredfarlig terreng».

Kjetil Brattlien – Den lille snøskredboka 2017
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