Bruk av Avalanche Terrain Exposure Scale
(ATES) i skredopplæring
Linda Hallandvik, Eivind Aadland og Odd Lennart Vikene

INTRODUKSJON

Hensikten med denne studien er å se
på hvordan bevisstgjøring av type
terreng en tur planlegges i, kan bidra til
å redusere snøskredulykker med fatale
utfall.

METODE
• Analyse av 30 ulykkesrapporter fra vinter 2005/2006
– 2013/2014 (NGI, 2014)
• Anvender Avalanche Terrain Exposure Scale (ATES)
(Statham et al., 2006) oversatt til norske forhold i
analysen (Rustad et al., 2014)

Slope angle

1 - Simple
Angels generally < 30

2 - Challenging
Mostly low angle,
isolated slopes > 30
Some convexities

Slope shape

Uniform

Convoluted

Terrain trap

Minimal, some creek
slopes or cutbanks

Some depressions, gullies
and/or overhead
avalanche terrain

Many depressions, gullies,
cliffs, hidden slopes above
gullies, cornices

Interaction with
avalanche paths

Limited open terrain

Some and clearly, single
path or paths with
separation

More and disorganized,
numerous and
overlapping paths

Runout- and start zone
density

Some, well-defined areas.
Smooth transitions,
spread deposition

Steep transitions or
depressions with deep
deposition

Several concurrent
avalanche paths, bordered
deposition areas

Route options

Numerous, terrain allows
multiple choices

A selection of choices of
varying exposure, options
to avoid avalanche paths

Limited chances to reduce
exposure, avoidance not
possible

Exposure time

None, or limited exposure
crossing runouts only

Isolated exposure to start
zones and tracks

Frequent exposure to start
zones and tracks

Other dangers*

None

Exposed terrain,
transparent

Exposed terrain, unclear

*snøskavlbrudd, utgliding, fall, bresprekker
Uthevet og fet skrift → automa sk gi terrengklasse

3 - Complex
Variable with large % > 35

RESULTAT
• 77% av ulykkene
skjedde i
komplekst
terreng
• 23% av ulykkene
skjedde i
utfordrende
terreng
• 0% i oversiktelig
terreng

DISKUSJON
Ulike faser for ferdighetstilegnelse (oversatt) (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Dreyfus, 2004).
Trinn 1: Novice Lærer ved å bli vist og undervist.
- Nybegynner Lærer visse regler, fakta og trekk ved en situasjon.
Nybegynneres læringssituasjon kan være beskyttet fra «det virkelige livet».
Trinn 2:
Har ofte mer praktisk erfaring enn nybegynneren.
Advanced
Ser likhetstrekk med tidligere erfarte situasjoner, men gjenkjennelse er konkret og
Beginner –
kontekstavhengig.
Avansert
begynner
Trinn 3:
Erfaringsgrunnlag for å velge ut og prioritere i en situasjon.
Competence - Innslag av fortolkning og skjønn er i noen grad til stede.
Kompetent
utøver
Trinn 4:
Den kyndige utøveren gjenkjenner nye situasjoner intuitivt og umiddelbart.
Proficiency –
Handlinger er preget av raske intuitive koblinger mellom tidligere erfaring og nye
Kyndig utøver situasjoner.
Intuisjon og analyse står i et vekselvirkningsforhold til hverandre.
Trinn 5:
Har en intuitiv og lynkjapp oppfatning av hva som er den beste beslutningen,
Expertice strategien eller handlingen. Handlingen er basert på en helhetlig vurdering av
Ekspert
situasjonen.

• Lærer ved å bli vist og
undervist.

Kartforståelse

• Lærer visse regler, fakta
og trekk ved en situasjon.
• Nybegynnerens
læringssituasjon kan være
beskyttet fra «det
virkelige livet».

Terrengforståelse

Novise - Nybegynner

BEVISSTGJØRING

I praksis betyr dette…
Bruk av ATES:
• Bevisstgjøring av
terreng i
planleggingen
• Hva slags type
terreng er disse
turene?

Alternativ 2

2

1

Alternativ 1

• Jobber med flere
skredfaktorer i
terreng som gir
rom for feiling,
uten fatale utfall

• Erfaringsgrunnlag for å
velge ut og prioritere i en
situasjon.

Bevisstgjøring av
terrenget

• Innslag av fortolkning og
skjønn er i noen grad til
stede.

Competence Kompetent utøver

Værforståelse
Snøforståelse
Mennesket

I praksis betyr dette…
Bevisstgjøring av
terrenget

Bevisstgjøring av
værets påvirkning

Værets betydning
for snødekkets
oppbygging

• Har en intuitiv lynkjapp
oppfatning av hva som er
den beste beslutningen,
strategien eller
handlingen.
• Handlingen er basert på
en helhetlig vurdering av
situasjonen.

Expertice - Ekspert

Hogarth (2001)
describe situations
with insufficient
feedback as
“wicked”.

Oppsummert
Beslutningstaking i
komplekse og dynaminske
omgivelser bør være et
produkt av :
1. Kontrollerte, kognitive og
analytiske prosesser
2. Automatiske, intuitive
prosesser
(Schuman, Furman & Shooter, 2010;
Kahneman & Klein, 2009)

«The terrain is a steady
and predictable friend…»
(Tremper, 2008; 67)

Novise
Terrenget er
kontrollerbart og
mulig å analysere ved
bevisstgjøring av
faktorer gitt i ATES

Tusen takk for
oppmerksomheten 
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