
Livsløpet i skredterreng







Hva er risikofaktorene våre?



69 Tatt av skred



38% Opplevd skredhendelser siste år



Hva lurer du på?



Hver er du?

• Kjønn

• Alder

• Erfaring i skredterreng 

(år og dager)

• Skredutdanning

• Ski/skuter ferdigheter

• Skredredning

• Opplevd snøskred

• Risikovillighet

Hva gjør du?

• GPS spor

• Dato

• Gruppestørrelse (Kjønn)

• Kompetanse i gruppen

• Skiferdighet i gruppen

• Vær og snø

• Hvor representativt er turen?

• Turer totalt siste måned

Hvem blir du?

SESONGAVSLUTNING

• Antall turer

• Hendelser?

• Erfaring i skredterreng 

(år og dager)

OPPDATERING AV:

• Skredutdanning

• Skiferdigheter

• Skredredning

• Opplevd snøskred

• Risikovillighet



What’s in it for me?



Konsept R Q

JEG ERFARTE DETTE PÅ TUREN

Snøoverflate
Våt snø

Faretegn
Stort snøfall
Mye vann i snøen

Skredproblem
Nysnø flak
(Nysnø løssnø)

Løsneområder: Få
- De andre gikk der, jeg var litt i tvil.
- Var det trygt?

Utløpsområder: Mange
- Det var ikke sannsynlig med skred.
- Hvor glatt var underlaget?

Læring
Bra råd i varslet, det ble anbefalt å holde 
seg unna løsneområder. Men vanskelig i 
praksis, måtte gjennom bratt heng.

Gruppe
Utstyr Varsel Kompetanse Kjønn

1  Ja         ja            nyb.             m
2  Ja         nei          eks.              k
Antall: 2 Alle skredutstyr: Ja

Opplevelse
Min risiko
Føre ok
Terreng ok
Sikt bra
Kommunikasjon ok
Mobil dårlig

REGOBS SIER DETTE OM TUREN
Terreng og risiko

1250moh                   1175moh

650moh                        705moh                
650moh

Skredproblem Varslet  Observert
Nysnø flak ja             ja
Nysnø løssnø         nei           tja
Vedv. svakt lag        ja            nei

Råd
Unngå løsne- og utløpsområder. 
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https://bouvet.invisionapp.com/share/AGNZMX8RYWT#/screens/319222893
https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_3gS9FO8ZQOGUrSl






“Folk i Lofoten beveger seg nå i mer komplisert terreng 

under vanskeligere forhold enn tidligere. Samtidig er det ingen endring i opplevd risiko”

“Menn med grunnkurs i snøskred og mindre enn to års erfaring har syv ganger større sannsynlighet i å havne i en skredhendelse

lanserte sin nye skredvarsel versjon 2.0 beveger folk seg mer i komplekst terreng enn tidligere, men sier at de ikke utsetter



www.tinyurl.com/carepanel


