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Hvordan har man snakket om skredsikkerhet og risiko i Norge i et 

historisk perspektiv? 

– Hvilke posisjoner kan identifiseres? 

– Hvilke skifter har funnet sted?

– Hvordan har «samtalen» endret seg?
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Hvilke posisjoner kan identifiseres?

Intuitiv

(magefølelse)
Naturvitenskapelig

Regelbasert

Teknisk, 
analytisk
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Intuisjon og magefølelse (1946)

(fortsatt aktuelt?)

• «Enhver erfaren skiløper har et slags instinkt for hvor 
bratt han kan gå uten at skiene glipper; på samme 
måte vil du etter hvert kunne utvikle en meget 
verdifull følelse i kroppen av når det i et heng 
begynner å «lukte svidd». Jeg har vært sammen med 
sveitsiske fjellførere som hadde denne evnen nesten i 
uhyggelig grad. De følte på seg at «skal vi ned den 
veien, må vi henge i, for om 10 minutter kommer 
«djevelskapet»!». 

– Sivilingeniør Arild Schlytter (Zurich-student) i 
kapittel om «Snøras» i boka «På ski».
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Tre store ulykkeshendelser rundt 1970

• Ulykkespåsken i 1967 (17 omkomne i skred, utmattelse, forfrysning)

• Skredulykken i Oppdal i 1969 (sju omkomne) 

• Skredulykken i Molaupen i 1971 (sju omkomne)
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Strukturelle endringer, rundt 1970

• Norsk Alpincenter starter opp med kurs i «snøskredlære» fra 1969

• NRKHs Landsråd opprettet Skredutvalget i 1970 

• NRKH Skredkurs, i regi av Norsk Alpincenter, 1971

• Bokutgivelse: Norsk skiinstruksjon III, Fjellskiløping (Faarlund 1973).

– Eget kapittel om «Snø- og skredlære», om kameratredning og søk i skred
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Det første skiftet i «den store samtalen» om skred og 

sikkerhet, rundt 1970

• Fjellvettaksjonen. Velkommen til fjells, men ta 
ansvaret selv. Ferd etter evne!

• «Konklusjon: gå utenom skredfarlige områder» 
(Lien og Faarlund, i Mestre fjellet, 1970).

• «Vårt første bud må være å slå fast hvilke heng 
som er skredfarlige og så velge en trygg vei 
rundt. Det vil ta mer tid og kanskje koste større 
anstrengelser å gå rundt. Men det er det eneste 
sikre veivalg» (Faarlund, 1973). 
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«Den norske metoden»

• Intuitiv:

– «å lytte til fjellet»

– «å være i kontinuerlig dialog med terrenget» 

• Regelbasert:

– Gå rundt, følg rygg!

– 5-meters regelen

– 15 grader antydes som retningsgivende

• Teknisk-analytisk:

– Snøprofil

– Spadeprøven
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Nye ulykkeshendelser på 1970/80-tallet

- institusjoner rammes

• I 1978 og 1979 omkom det folk i etablerte løypetraseer, i Rondane, Jotunheimen og i  
Sørlandsheiene 

• Speiderbevegelsen i 1978 og 1985 - henholdsvis to og tre omkomne

• St. Svidtun gymnas i 1980 - fem elever omkom

• Volda lærerhøgskole i 1986 - to studenter omkom

• Vassdalsulykken i 1986 - 16 soldater omkom 
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1980-tallet

«Den norske metode» befestes 

• Friluftsliv i vinterfjellet, grunnbok i 
vinterspeiding (1987):

– Viser til snøprofil og spadeprøven

– Peker på 30 grader som sentralt

– Viser til «hovedregelen» som er å 
«unngå skredfarlig lende»

10

«De livsviktige snøskredreglene»
utarbeidet av Statens informasjonstjeneste 

i samarbeid med Norges Geotekniske institutt»



1990-tallet

«Den norske metode» er etablert som dominerende 

• Å gå bort fra «gå rundt-kulturen» vil etter statistikken å dømme være å delta i «russisk rulett» 
(Nils Faarlund). 

• Norges Røde Kors Hjelpekorps; boka «Snø, Snøskred og redningstjeneste»

– NRKHs «Ressursgruppe skred» støtter fullt og helt oppunder «Den norske metode»

• Friluftsliv i vinterfjellet. Mats D. Melby. Universitetsforlaget. 1997.

– Peker på 30 grader som kritisk
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Strukturelle forhold på 1990-tallet 

• FÆRRE ULYKKER, INGEN STORE ULYKKER SOM RAMMER INSTITUSJONER

• SAMTIDIG:
– NORTIND – toner ned «gå-rundt-kulturen», som en tilpasning til en «brattere» internasjonal standard 

innenfor IFMGA

– Fri Flyt etableres – første nummer, 13. november 1998 

– Film- og foto-industri rundt ski-kjøringen

– «Gå rundt kulturen» utfordres av «Stå på-kulturen», hyppigere bratte nedkjøringer registreres

– Utstyrsendringer (ski, s/m-utstyr, skredsekk etc.)
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Det andre skiftet i «den store samtalen» om skred og 

sikkerhet, rundt 2000

• NGIs vurderingsmodell for ferdsel i 
vinterfjellet, fra 1980-tallet, løftes frem

(Lied og Kristensen, 2003)

• Henvender seg først og fremst til 
turistorganisasjoner, forsvaret og andre 
institusjoner
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• Reduksjonsmetode (Landrø, 2003)

• Henvender seg til brattkjørere

To naturvitenskapelige tilnærminger

Regelbasert Teknisk-analytisk



NGIs vurderingsmodell for ferdsel i vinterfjellet

• Fremhever terrengvurdering

• Basert på erkjennelsen av at det er en umulig 
oppgave å avgjøre stabiliteten i et enkelt heng 
100 prosent sikkert 

14

Intuitiv

(magefølelse)
Naturvitenskapelig

Regelbasert

Teknisk, 
analytisk



Vurderingsmodell etter mønster fra alpene (idéimport), 

reduksjonsmetoder (Munter m.fl.) (Landrø, 2003)

• Skal gi brattkjørerne et vurderingsmønster 
tilpasset deres aktivitet – forsøker å oppnå 
best mulig balanse mellom akseptabel risiko 
(kjøre) og uakseptabel risiko (ikke kjøre).

• Man skal bygge sine vurderinger på fakta og 
ingenting annet (s. 78). 
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Den regelbaserte og den teknisk-analytiske tilnærmingen 

«kjemper om hegemoni» utover på 2000-tallet – også i dag…

• NVEs HMS 

• NRKHs HMS

• Forsvarets HMS (i fredstid)

• Flere universiteter og høgskolers HMS

• Flere institusjoner og organisasjoners HMS

Aktuelle spørsmål:
Hva skal/bør gjelde for skoler, leirskoler, folkehøyskoler, ungdomsorganisasjoner?

Hva skal kommuniseres som «folkeopplysning»?

• NVE, Varsom.no

• Store deler av «brattkjøringsmiljøet»

• «Brattkjøringslinjer» ved folkehøyskoler, 
høyere utdanning(?)

• NORTIND(?)

Regelbasert Teknisk-analytisk



Har skredforskningen gjort det enklere å ferdes i bratt terreng, 

med en teknisk-analytisk tilnærming? 

Nei!
• Til tross for skredforskning siden 1930-tallet er vi ikke 

vesentlig nærmere å kunne vite når og hvor det går skred 
på lagdelt vintersnø i terreng brattere enn 30 grader.

Tvert imot!
• Vi vet at snødekket er enda mer komplekst enn mange 

har forestilt seg

• Vi vet at mennesker er dårlige til å gjøre rasjonelle valg, 
fordi vi forledes av heuristikker
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Konsekvenser av endringer i «den store samtalen»

•Det store spørsmålet:

–Har måten vi snakker om skredsikkerhet og 
risiko hatt innvirkning på ulykkesstatistikken?
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Dødsulykker som følge av snøskred, 

ved «fritidsaktiviteter» i Norge (N=176)
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1970-tallet – 3,3:      1980-tallet – 3,1:      1990-tallet – 2:      2000-tallet – 4,1:      2010-tallet – 6,4 



Dødsulykker som følge av snøskred, ved «fritidsaktiviteter» i 

Norge, uten skuterførere og utenlandske statsborgere (N=154) 
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1970-tallet – 3,3:      1980-tallet – 3,1:      1990-tallet – 2:      2000-tallet – 3,3:      2010-tallet – 2,9 



Kort oppsummert:

• Ulykkestallene for norske skikjørere og klatrere er relativt stabile, 
med tilfeldige variasjoner fra år til år:
– Til tross for faktorer som skulle tilsi til at antall ulykker skulle gå ned:

• Gradvis lavere deltakelse i vinterfriluftsliv generelt
• En mnd. kortere vintre sml. med 1950-tallet
• Minst 50 år med skredkurs, kunnskapsutvikling og idéimport fra utlandet
• Etableringen av «den norske metoden» og «gå rundt-kulturen»
• Nyvinninger på utstyrsfronten – særlig S/M-utstyr f.o.m. 1990/2000-tallet
• NVEs snøskredvarslingen f.o.m. 2013

– Til tross for faktorer som skulle tilsi at antall ulykker skulle gå opp:
• Flere folk eksponerer seg for brattere terreng
• «Stå på-kulturen»
• Alpin-bølgen; 70/80-tallet, Telemarks-bølgen; 80/90-tallet, Snowboard-bølgen; 90/00-tallet og siste tiårs Rando-bølge
• At man «forlenger sesongen» m/hodelykt-turer under mørke-tid, tidlige vinterturer etc.
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Hva står på spill?

• Liv og helse – særlig med tanke på barn og unge i organisert friluftsliv

• Vår ferdselskultur – frihet under ansvar

– Minimalt med stengsler og forbud

– Et liberalt lovverk 

– En liberal utmarksforvaltning

– Lav terskel for å ta med barn og unge ut på tur innenfor organisert friluftsliv

• DERFOR BØR VI TENKE OSS OM TO GANGER FØR VI GIR AVKALL PÅ REGELTENKNINGEN OG 
FORMIDLER EN TRO PÅ AT DET ER MULIG FOR FOLK FLEST Å ANALYSERE SEG FREM TIL OM DET ER 
SIKKERT ELLER IKKE 
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Takk for meg!

Andre.Horgen@usn.no
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