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Program 
30. april 2019

11:00 Velkommen

11:10 Presentasjon av kartlegging

12:00 Lunsj

13:00 Diskusjon tiltak

14:00 Avslutning



«I kjølvannet av den tragiske skredulykka i Tamokdalen
i Troms 2. januar 2019 hvor 4 unge utenlandske 

skigjester mistet livet, tar reiselivsklyngen Arctic-365 
ansvaret for å gå gjennom og eventuelt foreslå 

forbedringer ift. forebyggende informasjonsarbeid»

Mål:

Bidra til å formidle god informasjon og skredvarsel 
enda bedre, og dermed redusere antall ulykker
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Bakgrunn og utvikling

• De første utenlandske guidene kom til Troms 
allerede på slutten av 1970-tallet

• Antar 30 000 gjestedøgn i Lyngen

• 5 – 7 000 av disse basert på Ski & Sail

• Økning, men kan ikke sammenlignes med 
eksplosjonen i nordlysturismen

• Tromsø Outdoor stor økning i utleie av utstyr

• Alpelandene, Spania, Sverige og Finland

• Mange gjenkjøp

• Bestiller gjerne et halvt - ett år i forveien Foto: Vulkana



Antall døde og involverte i snøskred (pr. 25/4)

Kilde: varsom.no



Troms dårlig ut (pr. 25/4)

Kilde: varsom.no



Hva finnes av 
informasjon?
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www.varsom.no
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Ny app fra 3. 
april 2019
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Snøskredskolen
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Plakater
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Skredkortet
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Brosjyrer
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Brosjyrer
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• Vær

• Føreforhold

• Manglende mobildekning

• Valg av skredsikre ruter

• Anbefalt sikkerhetsutstyr

• Anbefaling om å benytte Nortind guide

• Fjellvett regler

• Redningstjeneste

• Pakkeliste

!    Mangler link til varsom.no 



Kuber
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Filmer

Safety for ski tourers & 
packing list
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https://www.visitnorway.com/things-to-do/great-outdoors/skiing/ski-touring/safety/


Bøker
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CARE
Center for Avalanche Research and Education

Norges Arktiske Universitet
NVE
Handelshøgskolen
Idrettshøgskolen
Internasjonalt samarbeid 

Etablert 2015

Mål:
Økt kompetanse om beslutningstaking
og høyere kunnskap skal føre til færre 
snøskred 

Forskning – menneskelig faktor
Utdanning
Informasjon & formidling



Hvordan bidrar
reiselivsnæringen?
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Kommentarer sosiale medier
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• Anbefaler alltid bruk av guide

• Kjennskapen til varsom.no er god

• Mange reiselivsbedrifter gjør en god 
informasjonsjobb

• Utstrakt samarbeid mellom reiselivsaktører i
Troms og sertifiserte guider som har lang
erfaring i vår region

• Kart og bøker om toppturer i Tromsø-regionen
selger godt
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• Informasjon på nettsider

• Henger opp daglige varsler

• Stiller krav og dokumentasjon fra
guidene

• Faste sikkerhetsrutiner

• Dialog med gjestene

• Anbefalinger er vanskelig

Foto: Vulkana



Skilting – Visit Lyngenfjord
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Informasjonsinnhenting fra toppturgjester
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1. NVE undersøkelse – kjennskap til varsom og regObs

2. Spørreskjema – informasjonsinnhenting

3. Intervjuer



Kjennskap til varsom og regObs

Gjennomført:

12. mars – 5. mai 2018 

utenlandske skiguider og skiturister

Nord-Troms, Tamokdalen og Tromsø

127 respondenter

• i stor grad kjenner til og bruker

• behov for mer detaljert 
informasjon i den engelske 
versjonen 

• må også gjøres bedre kjent og 
lettere tilgjengelig

• liten kjennskap og bruk av regObs

• mangel på engelsk versjon av 
appen

• Navnet «varsom» har ingen 
betydning for utenlandske gjester
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Miniundersøkelse resultater

81 respondenter, april 2019

Tromsø Outdoor, Vulkana og Norrøna 

• Søker i stor grad informasjon om snøskredfare og værvarsel
• Ønsker dette på flere språk

• Kilder: Internett + lokalbefolkning
• Mange nevner spesielt varsom (52%) og yr, men bedre kjent blant norske 

gjester

• Ønsker mer informasjon og anbefalinger

• Ønsker bookbare pakker



I hvilken grad søker du informasjon om 
snøskredfare?

I hvilken grad synes du slik informasjon 
er tilgjengelig i Tromsø-området?
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Gj.sn 4,88 Gj.sn 4,74



Hvor tilfreds er du med informasjonen 
om snøskredfare i Tromsø?

• De som ikke benytter guide, 
søker mer info og er mer 
fornøyde

• Andre «følger guiden»

• De norske toppturgjestene (5,12) 
er mer tilfredse enn de 
utenlandske (4,55)
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Gj.sn 4,68



Intervjuer

• Mange søker informasjon om vær og skredvarsel

• De fleste er vant til snøskredvarsel i sine hjemland

• Blandet kjennskap til Varsom blant de utenlandske gjestene
• Språkutfordringer

• Mer detaljert info ønskes også på engelsk

• Liten kjennskap til regObs

• Overlater gjerne ansvaret til andre (mann, venn, lokal, guide)

• Ønsker mer synlig informasjon på flyplass, overnattingssteder, TI, web etc.

• Ønsker: infopakke, skjermer, plakater, app

• Finner informasjon på internett, varsom.no, yr.no og hos lokalbefolkning
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Oppsummert - Hva ønsker gjestene?

• snøskredvarsel for alle de populære fjellene

• guidede turer og booking av disse

• anbefalinger av trygge områder og rutevalg

• at de blir spurt om de kjenner til snøskredvarselet dit de skal

• sentral webside med bilder av ruter på engelsk

• infokvelder om snøskredvarsel og oppmerksomhet på risiko

• introduksjonskurs om snøskredvarselet og hva man bør se etter i terrenget

Varselet:

• all informasjon på ett sted

• oppdatert informasjon om siste dagers snøfall, snøforhold og temperatur

• lettere tilgjengelig informasjon om topografi 

• flere språk
30



Effekten av 
informasjonsarbeidet
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• Ulykkestallene har gått ned de siste år (bortsett fra denne sesongen)

• Antatt tjuedobling av antall turdager i potensielt skredfarlig terreng -
tilsvarende økning i dødstallene ville gitt 70 døde per vinter!

• Holdningsendringer

• Økt kjennskap og bevissthet
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Utfordringer
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Skille mellom turister som ikke 
kjøper guidetjenester og de 
gjestene som deltar i regi av 

reiselivsbedrifter
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• Lite kunnskap om og kontakt med de toppturgjestene som er her på egenhånd
• Begrenset overnattingskapasitet

• Airbnb

• Mange nye aktører i markedet
• Båter
• Guider
• Leiebiler fra Sverige og Finland

• Mangel på lokale sertifiserte guider
• Oppfølging av internasjonale guider ift. sertifiseringer og ansvarsforsikring
• Diskusjon rundt sertifisering av guider og regulering av ferdsel
• Usikkerhet rundt ansvarsforhold
• Usaklige kommentarer i sosiale medier kan skade reiselivet
• Finansiering 

• Informasjon
• Utdanning av guider
• Redningsaksjoner …
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Utfordringer varsom:

• Komplekse varsler / «overload» info

• Store varslingsområder og lokale forskjeller

• Mindre detaljert varsel på engelsk

• Språk - behov for tysk, fransk, italiensk, finsk, spansk..
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Mulige tiltak
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• Styrke samarbeid mellom reiseliv, fagmiljøene og kommuner
• Kartlegging av møte- og stoppesteder -> informasjon

• Fasilitering - skilting, parkering, toaletter

• Samarbeid ift. kommunenes beredskapsplikt er naturlig 

• Faste møteplasser og rolleavklaringer

• Felles prosjekter

• Nasjonalt samarbeid toppturdestinasjoner i Norge
• Workshop 

• Felles satsing, bl.a. informasjon og markedsføring

• Felles arbeid mot myndighetene
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• Øke kunnskap om toppturgjestene
• Antall, bevegelsesmønster, behov, kontaktpunkter

• Forbedre kunnskap om Varsom og annen relevant informasjon
• Målgruppe: alle som er i kontakt med toppturgjester

• Avklaringer ift. ansvarsforhold, krav til forsikringer, reisegaranti og grenseganger 
mellom å leie inn sertifiserte og ikke-sertifiserte guider

• Behov for ferdig utarbeidede guidelines

• Styrke aktører slik at de kan bidra til mer data i regObs

• Utvikling av flere pakker og tilrettelegge for booking

• Utvikle felles infosystem for å ansvarliggjøre gjesten selv 39



• Tydeligere klassifisering av skredterreng og skredkart

• Utvikle kart med målestokk 1:25000

• Større fokus på å informere om hvorfor forholdene her er så annerledes enn i 
Alpene

• Økt presisjon av varslene 
• Mindre område

• Språk

• Brukervennlighet

• Mer aktiv i SoMe

• Utvikle push varsler

• Mulighet for tracking av egen rute i app’en

• Opprette et skredkontor i Tromsø
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Oppsummert

• Øke kjennskapen og gi opplæring om varslene i reiselivsnæringen

• Sette krav om bruk av (sertifiserte) guider

• Øke kapasitet på lokale sertifiserte guider og selge flere pakker

• Øke vår kunnskap om skigjestene og ansvarliggjøre disse

• Utvikle retningslinjer for overnattingsbedrifter

• Fortsette samarbeidet mellom reiseliv og fagmiljøene – lokalt & 
nasjonalt

• Styrke samarbeidet med kommunene

• Utvidet bruk av SoMe
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Potensialet for å nå ut med relevant 
informasjon enda bedre til våre 

toppturgjester er stor!
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Tusen takk til alle mine 
informanter og støttespillere! 

Agnete Ryeng

922 61 436

agnete@arctic-365.no
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Lunsj
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Tiltak
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Skriv dine 3 høyest 
prioriterte tiltak på 
et ark

Diskusjon / innspill


