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Lokal skredvarsling og usikkerhet
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Formål med varsling = risikostyring
Beslutningstakere med ansvar for risikostyring trenger anslag av 
sannsynligheten for konsekvensen av en uønsket hendelse (feks
at et utsatt objekt skal treffes av skred)
Beslutningstaking skal være risikoinformert

Risikostyring = Beslutninger under usikkerhet



Rapport om Longyearbyen 21.02.2017
2.4 Usikkerhet

Både en regional og lokal snøskredvarsling er beheftet med 
usikkerhet. Observasjoner kan være mangelfulle, værprognoser kan 
være feil og interpretasjonen av tilgjengelig informasjon er utsatt for 
mulige feilvurderinger. 
-
Lokal varsling skal kun vurdere sannsynligheten for skred mot objekt 
og levere et beslutningsgrunnlag for lokal myndigheter og politiet 
som har ansvaret for sikkerheten og som beslutter eventuelle 
stenginger eller evakueringer.

Gjennomgang og evaluering av skredhendelsen i Longyearbyen 21.02.2017. NVE 31 2017



Risikobegrepet
Risiko = sannsynlighet x konsekvens (P(A) * C)? 
─ Sannsynligheten for at et skred når varslingsobjektet P
─ Konsekvensen av at et skred når varslingsobjektet C

Noe mangler her:
Hvor sikkert er varselet? Hva er kunnskapstyrken i vurderingen?
─ sannsynligheten bygger  på mange forutsetninger
─ kunnskapen kan være svak eller sterk 



Sannsynlighet
1. Klassisk: Frekvenssannsynlighet – variasjon

2. Nytt: Kunnskapsdimensjonen kommer i tillegg –
grad av tro

P(A|K)



Betydningen av kunnskapsstyrke
Jo lavere kunnskapsstyrke, desto større usikkerhet 
Jo lavere kunnskapsstyrke, desto høyere beslutningsrisiko



Kunnskapen 
varierer

1. generisk informasjon: værvarsel, kart, statistikk, base rate
2. + sikt til utløsningsområdet
3. + sanntidsmålinger nær utløsningsområdet
4. + snøstabilitetsmålinger nær utløsningsområdet
5. + test av snøstabilitet i utløsningsområdet (eller indikatorskred)



Vurdering av kunnskapsstyrke?
Noen innfallsvinkler:

Informasjonsteoretisk tilnærming (Information Entropy)
Kunnskapshierarkier
NUSAP/Pedigree matrise
Medisin
IPCC



Informasjonsteoretisk tilnærming
Matematisk teori for 
kommunikasjon (Shannon, 1948)

Entropi er et mål for 
gjennomsnittlig 
informasjonsinnhold
─ eller «uforutsigbarheten»

Anvendt for å beskrive klasser av 
skredrelevant informasjon 
(LaChapelle. 1979/McClung)
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Kunnskapshierarki (DIKW)

forståelse av relasjoner 
(informasjon)
forståelse av mønstre 
(kunnskap) 
forståelse av prinsipper 
(visdom)
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Pedigree matrise
Score Theoretical structures Data input Peer-

acceptance
Colleague
consensus

4 Established theory Experimental data Total All but cranks

3 Theoretically based 
model

Historic / field data High All but rebels

2 Computational model Calculated data Medium Competing
schools

1 Statistical processing Educated guesses Low Embryonic field

0 Definitions Uneducated 
guesses 

None No opinion
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Score: 2,25 



Evidensbasert medisin

Eksperimentvaliditet som kunnskapsstyrke
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IPCC

Technical Summary. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change



Utkast til sjekkliste
1. Er det gitt en oversikt over de forutsetninger som er gjort? I forhold til system, data, modeller, 

ekspertvurderinger, m.m.
2. Er godheten av de modeller som er brukt vurdert?
3. Er modellavvikene (forskjell mellom riktig verdi og modellenes utfall) funnet å være akseptable?
4. Er styrken på kunnskapen som de fastsatte sannsynlighetene er basert på, vurdert?
5. Er denne styrken inkludert i risikobeskrivelsen?
6. Er det forsøkt å styrke kunnskapen der denne ikke er tilfredsstillende?
7. Er det gjort spesielle tiltak for å avdekke ukjente kjente (unknown knowns), altså for å tilegne seg 

kunnskap om temaområder som den aktuelle analysegruppen ikke har, men som finnes hos andre?
8. Er det gjort spesielle tiltak for å avdekke eventuelle svakheter – hull - i den kunnskapen som 

analysegruppen har bygd sine analyser på?
9. Har det vært brukt personer og kompetanse som ikke tilhører analysegruppen for å avdekke slike 

forhold som omtalt ovenfor?

Tillempet fra: SORTE SVANER Et utvidet perspektiv på hvordan forstå, vurdere og styre risiko. 2017 Norsk olje og gass 



Tilpasning til kunnskapsstyrke

RISIKOBASERT
• Risikovurdering
• Kost/nytte
• Beslutningsteori
• optimaliseringsmodeller

• Tommelfingerregler
• Sensitivitetsanalyser
• Evidens
• Grad av angremulighet, (irreversibiIitet)
• Forholdsregler («Føre-var»)
USIKKERHET

TVETYDIGHET
• Scenarier / backcasting
• Kartleggingsmetoder
• Stakeholderdeltakelse
• ansvarsfordeling

• Overvåke, undersøke
• Diversitet, fleksibilitet, læring
• Resiliens, tilpasningsevne
• Refleksivitet
• UVITENHET «DYP USIKKERHET»

Kunnskap om utfall (konsekvenser)
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Tilpasning av: Stirling, A. C., and I. Scoones. 2009. From risk assessment to knowledge mapping: science, precaution and participation in 
disease ecology. Ecology and Society 14(2)



Beslutninger ved «dyp» usikkerhet

Kontinuerlig overvåkning og oppdatering
Bygg inn systemrobusthet
Fokuser på fleksibilitet og reversibilitet
Vurder «føre-var»-holdning eller ALARP, avhengig av mulig 
alvorlighetsgrad
Kommuniser usikkerhet og utvid interessentdeltakelse



Takk for 
oppmerksomheten!



@infoNGI

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO
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