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VARSOM OG SNØSKREDVARSLINGEN I NORGE
NØKKELEN TIL ET LANGT OG GODT SKILIV



SNØSKRED : FLOM : JORDSKRED : IS : FJELLSKRED : FARLIG VÆR



Varsom Regobs

Daglig snøskredvarsler på VARSOM.NO

www.varsom.no

http://www.varsom.no/


Hva er et 
snøskredvarsel?

• Varslet snøskredfare på en 
internasjonal skredfareskala fra 1-5

• En prognose på bakgrunn av 
nåværende snødekke + varslet vær

• Gjelder for 24 timer (fra kl 00:00-24:00 
i Norge)

• Høyeste forventet faregrad i et 
område på minimum 100 km2, i en 
region





Nøkkelen til å 
unngå tap av liv 
og verdier i
snøskred:





Hvordan unngå tap av liv og verdier i snøskred?  



Unngå fjellet?

Hvordan unngå tap av liv og verdier i snøskred?  



Unngå fjellet?
Unngå snøskredterreng ?

Hvordan unngå tap av liv og verdier i snøskred?  



Løsneområde

Hva er snøskredterreng? 

Utløpsområde



Det finnes muligheter – alltid. 

Løsningen ligger i terrenget. 

Bruk bratthetskartene i Varsom Regobs
appen

Råd 1





Ferdsel i skredterreng krever
kunnskap om snø og skredfare

Bruk varslene på varsom/ 
Varsom Regobs appen

Råd 2



Skred

størrelse

Hvor lett det 

er å løse ut 

skred

Utbredelse 

av 

ustabilitet

Faktorer som påvirker faregraden?  



Faregraden er ikke alt

For å ta kloke valg i fjellet
må du vite hva det er i
snøen som er farlig.

Råd 3



Nysnø Fokksnø
Vedvarende 

svake lag
Våt snø Glideskred

Hva er (skred) problemet? 



Les hovedbudskapet

Bruk ferdselsrådene

SKREDPROBLEMENE

VARSLENE 
PÅ VARSOM



Nysnø Fokksnø
Vedvarende 

svake lag
Våt snø Glideskred

Hva er (skred) problemet? 



Nysnø Fokksnø
Vedvarende 

svake lag
Våt snø Glideskred

Hva er (skred) problemet? 



Nåtidens nøkkelknippe er en app! 









Last ned fra varsom.no eller hent på din nærmeste henteplass!

https://varsom.no/snoskredskolen/ferdsel-i-skredterreng/skredkortet/

https://varsom.no/snoskredskolen/ferdsel-i-skredterreng/skredkortet/


Vil du vite mer? 

• Snøskredskolen: 
https://www.varsom.no/snoskredskolen/

• Youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGkk56Cc
gqMbBGgNimV4Cv1FqnE0u_6SJ

• Facebook: 
https://www.facebook.com/Snoskredvarsling
https://www.facebook.com/NorwegianAvalancheC
entre

• Twitter: https://twitter.com/Varsom_no

• Skredpodden: 
https://open.spotify.com/show/3bUbvwotk1n2SSc
mpt4MsV

• EAWS: https://www.avalanches.org/

https://www.varsom.no/snoskredskolen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGkk56CcgqMbBGgNimV4Cv1FqnE0u_6SJ
https://www.facebook.com/Snoskredvarsling
https://www.facebook.com/NorwegianAvalancheCentre
https://twitter.com/Varsom_no
https://open.spotify.com/show/3bUbvwotk1n2SScmpt4MsV
https://www.avalanches.org/



