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Abstract 

There is an increasing demand for more compatible and complete information 
to support evidence based risk management at the international level. At the 
moment, development in this direction occurs more successfully at the national 
level. In Europe, StorMe (Switzerland), AVI (Italy), the Swedish Natural 
Hazards Information System (Sweden), NSMES (Romania) and Skrednett 
(Norway) are good examples of natural hazard information systems where data 
on past events, frequency of events, hazard mapping of retrospective and 
potential endangered areas, multi-risk assessments, risk maps, etc., are compiled 
in user-friendly web solutions. The creation of integrated systems aim towards 
increased effectiveness in societal contingency planning at regional or local 
levels. Weather this goal is attained or not in society, or if the system is cost 
effective, is more or less impossible to measure quantitatively for free internet 
systems due to system owners lack of control on how their data is used. 
Qualitative measures from interviews with known end users can serve as 
indicators of success or failure. In this study, interviews were conducted with 11 
recurrent users of the Norwegian database “Skrednett” (www.skrednett.no). 
Their answers show consensus around the database significance for societal 
needs in general, but also around a call for more compatible data to be used in 
other external map tools, or a development towards a more integrated, 
standalone, risk tool.   
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Förord 

Denna rapport utgör en delrapport inom det av MSB finansierade 
ramprogrammet Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) 2009-2013. 
Ramprojektet tar en bred ansats för att studera effektsamband inom områden 
som kan sorteras in under lagen om skydd mot olyckor (2003:778). 
Lagstiftningen har bl.a. som grundläggande mål att förbättra förmågan att 
förebygga situationer som kan leda till räddningsinsatser, liksom att förbättra 
möjligheterna att minska antalet olyckor eller deras konsekvenser. ESS syftar till 
att inleda ett omfattande arbete med att katalogisera olika åtgärder med 
beskrivning av åtgärd, åtgärdens effekter, effekter på uppsatta mål, kostnader 
och samhällsekonomiska konsekvenser. De enskilda projekten inom ESS är 
organiserade utifrån dels olika olycksområden, ex. brand, fall, trafik och 
naturolyckor, och dels olycksfrekvens. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och 
inkluderar forskare från bl.a. nationalekonomi, geovetenskap, kemi och 
miljövetenskap vid Örebro universitet, Karlstads universitet och Statens 
Geotekniska Institut (SGI).   
 

En av de viktigaste insatserna för att få kunskap om samhällets sårbarheter och 
om lämpliga säkerhetsåtgärder är att lära från inträffade händelser och lära om 
den hantering som skedde före, under och efter händelsen. Lärandet, som bör 
utgå från systematiskt undersökta naturolyckor, avser även karaktären på 
händelsen vad gäller sannolikhet och konsekvens. Spårbarheten efter 
lärandeprocesserna, i form av uppföljning och utvärdering, varierar med val av 
metod. Spridningen av dokument, och erfarenheter, underlättas av det växande 
antal databaser som upprättas av centrala myndigheter. På vilket sätt och i 
vilken omfattning databaserna kommer till nytta utvärderas dock sällan.  
 

I denna rapport redovisar vi resultaten av ett antal fördjupade intervjuer med 
personer som i sitt arbete utnyttjar den norska databasen Skrednett 
(www.skrednett.no) som innehåller information om skred, ras och lavinolyckor 
samt riskkartläggningar. Syftet har varit att studera på vilket sätt den 
information som finns i databasen kommer till nytta. Intervjuerna gjordes på 
telefon under sommaren 2010 och materialet har sedan bearbetats och 
sammanställts till denna rapport under hösten och vintern 2010/2011. Vi vill 
rikta ett stort tack till Kari Sletten och Magnus Nicolaisen vid NGU, liksom Eli 
Öydvin och Erik Due vid NVE som hjälpte till med frågeställningarna och att 
identifiera potentiella respondenter. Ett stort tack också till alla som deltog i 
intervjuerna. 
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1  Inledning 

Skrednett är en norsk databas som syftar till att hjälpa kommuner, 
regionplanerare och dylika aktörer att förebygga skred och planera samhället för 
att minska konsekvenserna av sådana. Databasen som Skrednett bygger på 
innehåller i stort sett alla kända skredolyckor sedan flera hundra år tillbaka. 
Omfattande efterforskningar av främst privatpersoner har möjliggjort detta och 
idag fylls databasen på allteftersom nya skred inträffar. 
 
På Skrednett finns ett antal kartor som visar olika saker beroende på vad den 
som söker är ute efter. Det finns kartor med historiska händelser, kartor med 
olika skredtyper, riskkartor, farozonskartor, etc. Tanken är att samhällsplanerare 
ska kunna ta hjälp av Skrednett för att kunna se var skred har inträffat tidigare 
och var risken för skred bedöms vara hög. Skrednett är en välanvänd 
webbportal med ca 23 000 unika visningar/år. 
 
Norges Geologiske Undersökelse (NGU) fick uppdraget att upprätta Skrednett 
år 2001 och hade ansvaret fram till 2009, då Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE) tog över. För närvarande sker ett omfattande 
utvecklingsarbete av databasen med syfte att skapa en användarvänlig 
webbportal. Preliminärt ska den nya portalen öppna i början av 2011. Under 
utvecklingsarbetet av den nya portalen har NVE under interna workshops 
skissat på en behovsanalys inkluderat vilka som tros vara de huvudsakliga 
användarna av Skrednett. Intressenter som identifierats är fackfolk, media och 
allmänheten. Portalen ska hjälpa de som är ovana med att hitta rätt, medan det 
samtidigt ska vara enkelt att navigera utan störningsmoment för den som är 
erfaren. NVE har inte utfört någon behovsstudie eller undersökning av de 
externa användarnas uppfattning om nuvarande Skrednett. Vår studie kan 
därigenom jämföra NVE’s avsikter och uppfattning om hur Skrednett kan 
brukas med några användares synpunkter. De intervjuade i denna studie utgör 
huvudsakligen fackfolk från olika sektorer.  
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2  Metod 

Insamlingsmetod 
Intervjuer har för denna studie gjorts med elva brukare av Skrednett, två 
brukare från en gemensam kategori vardera, totalt sex kategorier. Dessa togs 
fram av NGU, som är den norska myndighet som har utvecklat Skrednett och 
haft kontakt med brukare. De brukare vars kontaktuppgifter hade överlämnats 
till oss hade givit sitt godkännande att ställa upp på intervju till NGU. Vid vår 
första kontakt med dessa bekräftades detta. 
 
Intervjuerna gjordes per telefon efter avtalad tid och förklaring om anonymitet 
från de intervjuades sida. Intervjuerna tog mellan 15 och 30 minuter och 
spelades in. Intervjuerna var semistrukturerade i den bemärkelsen att en 
intervjuguide användes som utgångspunkt men att följdfrågor tilläts 
allteftersom att behov för detta uppstod. 

Analysmetod 
Det material som spelades in transkriberades under hösten 2010. För att ge en 
sammanhängande bild av innehållet i materialet har det sorterats efter vilka 
intervjufrågor det fallit under och sedan sammanfattats och kortats ned. 
Metoden bygger mycket löst på Grounded Theory (Bryman, 2001), även om 
syftets och materialets karaktär gjorde det överflödigt att göra en djupare analys 
efter denna metod. En diskussion om resultatet följer i eget kapitel. 
 

3  Syfte 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med brukare av Skrednett få en 
bild av hur Skrednett som säkerhetsförebyggande verktyg används, vilken nytta 
som upplevs ur ett personligt och samhälleligt perspektiv samt vad som behövs 
förändras för att Skrednett ska kunna bli bättre och göra större nytta för norskt 
skredförebyggande arbete.  
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4  Frågor 

Denna intervjuguide följdes vid intervjuer av Skrednettanvändare. Det ska 
noteras att den inte följdes alldeles strikt – följdfrågor förekom och vissa frågor 
hoppades över då de bedömdes ha blivit besvarade vid tidigare skede i 
intervjun. 
 

• Hur kom du i kontakt med skrednett.no? 

• Av vilken anledning använder du databasen? 

• Hur ofta använder du databasen? 

• Vilka delar av databasen använder du? 

• Hur använder du dessa delar? 

• Använder du bara kartan eller också övrig information på portalen? 

• Hur upplever du användarvänligheten av databasen? 

• Hur lång tid tog det för dig att kunna använda databasen på ett bra sätt? 

• Vilken nytta tycker du att databasen har för dina arbetsuppgifter? 

• Vilken samhällsnytta anser du att databasen har? 

• Hur högt värderar du innehållet i databasen utifrån: 

• Dina egna arbetsuppgifter (1 - 5) 

• Samhällsnyttan i allmänhet (1 - 5) 

• Finns det information/funktioner i databasen som saknas/skulle kunna 
vidareutvecklas? 

• Har du övriga synpunkter på databasen? 
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5  Respondenter 

 

Kongsbergs kommune 
Representant/Kommun 1 

Oslo kommune 
Representant/Kommun 2 

Rogaland fylkesman 
Representant&Fylke 1 

Troms fylkesman 
Representant/Fylke 2 

Vegvesen 
Representant/Vegvesen 1 

Vegvesen 
Representant/Vegvesen 2 

Jernbaneverket 
Representant/Jernbane 1 

Jernbaneverket 
Representant/Representant/ 
Jernbane 2 

Asplan Viak, Konsult 
Representant/Representant/ 
Konsult 1 

NTNU, Trondheim 
Representant/Representant/Univ 2 

CICERO, Oslo Universitet 
Representant/Representant/ 
Univ 1 
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6  Resultat av intervjuer 

Vad jobbar du med? 
De som intervjuats för denna studie har valts ut på grundval av att de på olika 
sätt har varit i kontakt med de organisationer som arbetar med och driver 
Skrednett, NGU och NVE. NGU sammanställde en lista över sådana personer 
som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer om Skrednett. Utifrån denna 
lista har två personer från varje representerad grupp valts ut, med ett undantag. 
Dessa grupper är som följer: kommun, fylkesman (Norges motsvarighet till den 
svenska länsstyrelsen), Vegvesen (Norges motsvarighet till det tidigare svenska 
Vägverket), Jernbaneverket (Norges motsvarighet till det tidigare svenska 
Banverket), universitet och konsultfirma (endast en person från konsultfirma 
intervjuades). Detta urval gjordes för att få spridning på de intervjuades 
bakgrund. 
 
Representant/Kommun 1 och Representant/Kommun 2 arbetar med 
sammanställning av kartor för planläggning. Representant/Fylke 1 arbetar 
med tillsyn och kontroll av kommuner för att se till att de uppfyller nationella 
målsättningar vad gäller samhällssäkerhet och beredskap. Representant/Fylke 
2 arbetar med att ta fram kart- och geodata. Representant/Vegvesen 1 arbetar 
i en skredgrupp på Vegdirektoratet. De ägnar sig bl.a. åt forsknings- och 
utvecklingsprojekt, förbättring av rutiner för att hantera skred, studera 
konsekvenser av skred och utveckling av gemensamma lösningar med andra 
myndigheter, exempelvis Skrednett. Representant/Vegvesen 2 arbetar bl.a. 
med skredsäkring och tunnelplanläggning. Representant/Jernbane 1 arbetar 
med planläggning av infrastruktur. Representant/Jernbane 2 arbetar med 
hydrologisk övervakning, däribland med problematik kring läckage, sättningar 
och ras. Representant/Konsult 1 arbetar med fysisk planering på fylkes- och 
kommunnivå. Representant/Univ 1 har bl.a. studerat i vilken grad 
transportavbrott som följer av snöskred utgör en kostnad för transportföretag 
och näringsliv i Norge. Representant/Univ 2 skriver en masteruppsats om 
skred. 
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Hur kom du i kontakt med Skrednett? 
De mer grundläggande frågorna som ställdes till de intervjuade rörde hur de 
kommit i kontakt med Skrednett. Även om några (Representant/Univ 1 och 
Representant/Kommun 1) har gjort det genom sökningar på internet utifrån 
ett syfte att få rätt på information om skred, har många av de intervjuade 
(Representant/Kommun 2, Representant/Fylke 1, Representant/Fylke 2, 
Representant/Jernbane 1, Representant/Konsult 1) kommit i kontakt med 
Skrednett genom de organisationer de arbetat på. Ofta har det skett genom att 
dessa organisationer på olika sätt har haft kontakt med dem som drivit 
Skrednett, närmare bestämt NGU, NGI och NVE. Representant/Jernbane 2 
och Representant/Vegvesen 1 har genom delaktighet i olika arbetsgrupper 
länkade till de drivande organisationerna NGU och NVE varit med och 
utvecklat Skrednett. De övriga intervjuade (Representant/Vegvesen 2, 
Representant/Univ 2) har kommit i kontakt med Skrednett genom sina 
universitet. 
 
De olika intervjuades första kontakt med Skrednett skiljer sig alltså åt, men 
likheten mellan dem består i att de alla på olika sätt aktivt arbetar eller har 
arbetat med skredfrågor på ett eller annat sätt. Som visar sig senare i 
intervjuerna är dock grad av användning och syn på Skrednett markant olika. 
 

Hur ofta och i vilket syfte använder du Skrednett? 
Skrednett används av olika anledningar och olika ofta. Huvudsakligen används 
Skrednett för att skapa en bild av hur en skredsituation ser ut i ett avgränsat 
geografiskt område. Skrednett används sällan regelbundet – ofta är 
användningen stor under en avgränsad tid, exempelvis i samband med att 
brukaren arbetar med en fas som kräver Skrednetts information i ett projekt. 
Skrednett används oftast genom att de data som Skrednett bygger på laddas ned 
och stoppas in i egna kartlösningar som rymmer fler parametrar än bara skred. 
 
Representant/Kommun 1 använder Skrednett för att studera 
överensstämmelser mellan kommunens egna kartdatabaser och Skrednett. 
 
Representant/Kommun 2 är delaktig i Röda Korset där Skrednett används 
som ett planläggningsverktyg för att finna lavinområden. När det arrangeras 
nationella skredkurser och liknande hänvisas ständigt till Skrednett. Skrednett 
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används dock inte i kommunen som Representant/Kommun 2 arbetar i. 
Anledningen till att Skrednett inte används i kommunen är för att Skrednett 
bygger på en grov höjdmodell för hela landet; en grov höjdmodell är ur ett 
plansammanhang obrukbar i områden där höjdskillnaderna är små. Istället får 
kommunen göra egna kartläggningar som kostar upp till 300 000 norska kr för 
en större kommun. 
 
Skrednett är i första hand uppbyggt för lerskred och laviner, vilket är irrelevant 
för de kommuner som inte ligger i fjällområden och av den anledningen har 
stenras lagts till i Skrednett. I tätbefolkade områden kan ett mycket litet skred 
orsaka stora skador, vilket ställer ytterligare krav på detaljeringsgrad. Skrednett 
fungerar utmärkt i västlandet och i fjällområden samt i andra områden där det 
finns stora älvar och liknande, men just i större städer med stor befolkning och 
förhållandevis platt landskap är det sämre. En lösning på detta vore enligt 
Representant/Kommun 2 att dela upp Norge i flera zoner, till exempel Oslo, 
Akershus, Trondheim, Stavanger, så att de får separata kartläggningar med 
finare upplösning. 
 
Representant/Kommun 2 använder inte Skrednett särskilt ofta. Det 
datamaterial som Representant/Kommun 2 har velat ha har införskaffats som 
shape-fil från NVE, inte genom Skrednetts webbverktyg. Detta för att 
datamaterialet ska kunna föras in i ett eget kartsystem. Detta material har 
använts för att ge planläggarna i kommunen en bild av hur situationen ser ut. 
För själva planeringen har egna lutningskartor tagits fram. 
 
Representant/Fylke 1 använder Skrednett för att kontrollera planer, då i 
synnerhet de så kallade farozonskartorna. Även de historiska kartorna kommer 
till användning ibland. Representant/Fylke 1 har ett beredskapsperspektiv 
och Skrednett hjälper till att skapa förståelse för var de största skredriskerna 
föreligger. 
 
Representant/Fylke 1 använder Skrednett ungefär en gång i veckan. 
 
Representant/Fylke 2 använder i huvudsak Skrednett till att kolla vilka 
områden som har täckning av olika typer av skredkartor, bland annat för 
stenras och laviner. Där studeras vilka områden som har skredfara och vilka 
som inte är kartlagda. Normalt sett använder Representant/Fylke 2 Norge 
Digitalt, det offentliga systemet för kartförvaltning i Norge för att till exempel 
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finna vilka områden som är olämpliga för att planlägga olika typer av 
infrastruktur och bebyggelse. Problemet med Norge Digitalt är att deras data 
inte har samma täckning för skred som Skrednett har. På så vis fungerar 
Skrednett som ett komplement till Norge Digitalt. Från Skrednett hämtas data 
som efteråt kan användas i en egen kartlösning. Det är källorna bakom det som 
visas på Skrednett, det som ligger i bakgrunden, som är mest intressant. 
 
Representant/Fylke 2 använder inte Skrednett regelbundet, utan mer när det 
finns ett behov, kanske en gång i månaden eller lite oftare. 
Representant/Fylke 2 beskriver en situation under föregående vinter när det 
var kraftiga vindar och snöfall och följaktligen akut skredfara i delar av fylket. 
Representant/Fylke 2 gick in på Skrednetts hemsida 20 – 30 gånger på en 
dag. Det är flera på hans arbetsplats som använder Skrednett, i synnerhet vid en 
akut situation och han säger: ”när det uppstår en akut situation och vi har 
behov av att snabbt kolla data, då använder vi, utöver vårt eget kartsystem, 
Skrednett för att dubbelkolla att vi har samsvar mellan det egna kartsystemet 
och det som ligger på Skrednett”. 
 
Representant/Vegvesen 1 använder Skrednett för att få en illustration på 
utsatta sträckor och en översikt på skredproblematik vid olika ställen. 
 
Representant/Vegvesen 2 använder Skrednett för att se om det finns 
historiska händelser på en viss sträckning. Problemet är dock att det ofta finns 
för lite bakgrundsdata när man klickar på en händelse på kartan, varför 
upplysningen då behöver kompletteras med data från Vegvesendets egna 
datasystem där det i bästa fall finns mer information. 
 
Representant/Vegvesen 2 använder Skrednett åtminstone en gång i månaden. 
 
Representant/Jernbane 1 använder inte Skrednett regelbundet utan i första 
hand i anslutning till projekt som krävt det. 
 
Representant/Jernbane 2 har använt Skrednett för att kunna kolla upp 
tidigare skredhändelser i anslutning till det jobb han gjort ihop med 
Vegvesendet om beredskap och varsling. En synpunkt som kommer fram är att 
Skrednett uppdateras alltför långsamtär för långsam att uppdateras. 
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Representant/Konsult 1 använder i huvudsak Skrednett vid 
kommunplanering. 
 
Representant/Konsult 1 använder Skrednett mer intensivt vissa perioder än 
andra, men generellt används Skrednett varje vecka. 
Representant/Univ 1 har studerat i vilken grad transportavbrott som följer av 
snöskred laviner utgör en kostnad för transportföretag och näringsliv i Norge. 
 
Representant/Univ 1 har använt Skrednett i ett års tid i anslutning till det 
projekt han arbetade med under den tiden. Då det enligt Representant/Univ 1 
har varit ett transportpolitiskt fokus på skredfara i Norge tror 
Representant/Univ 1 att det blir mer arbete med sådana frågor även i 
framtiden för hans del. 
 
Representant/Univ 2 använde först Skrednett för att skapa en bild av vilka 
olika skredtyper som finns och efter att tycke fattats för frågorna har 
Representant/Univ 2 använt Skrednett för att studera jordskred. 

Vilka delar av Skrednett använder du och har du 
användning för informationen som finns på Skrednetts 
portalsida? 
Många av brukarna använder de data som Skrednett bygger på i egna 
kartsystem. De som använder Skrednetts webbaserade kartverktyg går oftast 
raka vägen in på kartverktygen utan att stanna någon längre tid vid portalen. 
Portalen upplevs dock av flera att fylla en viktig funktion, inte minst som 
introduktion för den som inte är van vid kartverktyg eller tidigare inte träffat på 
Skrednett. Det lyfts bland annat fram att den lista på definitioner som finns på 
portalen är lämpliga att ha till hands när man navigerar i kartverktyget. 
 
För kommunen som Representant/Kommun 1 arbetar på är kvicklera mest 
aktuellt, även om man också tittar lite på stenras och liknande. I första hand 
används kartan över kvicklera i kommunen genom att den läggs ovanpå den 
interna GIS-lösningen så att tjänstemännen kan använda informationen vid 
behov, till exempel vid planering av byggnation. Representant/Kommun 1 
använder inte informationen från Skrednett själv, uppgiften är endast att 
förmedla den vidare till olika funktioner inom kommunen. 
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På Skrednetts portal finns en del extra information som det händer att 
kommunen som Representant/Kommun 1 arbetar på har användning för, 
men i huvudsak laddas de data som finns på Skrednett ned så att den kan 
användas i egna kartlösningar. 
 
Representant/Kommun 2 använder inte Skrednett i sitt arbete på kommunen. 
I sin roll på Röda Korset används dock Skrednett för att finna lavinområden 
som ett planläggningsverktyg. 
 
Representant/Fylke 1 använder i huvudsak farozonskartor och till viss del de 
historiska kartorna. ”Det kunde ju ha varit fler som var aktuella men det är inte 
jättestora delar av mitt område, mitt fylke, som är kartlagt, exempelvis kvicklera, 
så därför är inte det helt aktuellt för mig”. 
 
Representant/Fylke 1 använder inte portalen särskilt ofta, den informationen 
står ofta att finna på andra ställen. Representant/Fylke 1 är dessutom så pass 
bekant med Skrednett att något stöd från portalen inte är nödvändig. 
 
Representant/Fylke 2 går som regel rakt in på kartan och väljer temadata, 
exempelvis för stenras och laviner, de kartorna har en bra upplösning och är 
därför användbara. Representant/Fylke 2 väntade när intervjuerna gjordes på 
att nya farozonskartor skulle komma för deras fylke. 
 
Representant/Fylke 2 har användning av portalen på Skrednett för att kolla 
definitioner, förtydliganden och annat om dataunderlaget. Representant/ 
Fylke 2 menar att vanliga brukare normalt sett inte har tillräckligt god kunskap 
om riskklasser och sådant, varför det är så viktigt att definitionerna är 
lättillgängliga och tydliga, inte minst när dessa brukare, som sitter på 
fylkesmannen och på kommuner, ska kommunicera med varandra. Utan en 
gemensam förståelse för definitioner blir det omöjligt att kommunicera. 
 
Representant/Vegvesen 1 kan ha behov av de flesta karttyper och använder 
dem därefter. I första hand är det dock kartor över skred mot väg och järnväg 
som används. 
 
Representant/Vegvesen 1 menar att portalen är en bra utgångspunkt för att 
ta sig vidare in i kartsystemet och att de som är speciellt intresserade och har en 
grundläggande kunskap om skred lätt kan navigera sig därifrån. Samtidigt menar 
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hon att Skrednett inte är till för vem som helst som läser tidningen, utan för de 
som arbetar med frågorna och besitter ett större kunnande. 
 
Representant/Vegvesen 2 använder i huvudsak kartapplikationen på 
Skrednett för att finna om det skett något på de sträckor han för tillfället arbetar 
med. 
 
Representant/Vegvesen 2 använder portalen på Skrednett för att komma åt 
definitionslistan. Den är användbar att ha nära till hands när man använder 
kartapplikationen. 
 
Representant/Jernbane 1 använder inte Skrednetts kartapplikation, de data 
som finns där laddas ned för att användas i en egen lösning.  
 
Representant/Jernbane 1 arbetar med planläggning av tunnlar och då är det 
viktigt att studera historiska skred i det berörda området så att det inte 
föreligger en för hög skredrisk. Det finns utöver skred en rad faktorer att ta 
hänsyn till såsom befolkningstäthet, var det finns kulturminnen, etc. Genom att 
ta in alla dessa parametrar, inklusive skreddata från Skrednett, kan man skapa en 
bra helhetsbild. För eget bruk händer det dock att Representant/Jernbane 1 
använder Skrednett och dess kartor. ”Då kan jag ju få en bra översikt”. 
 
Representant/Jernbane 2 använder Skrednett för att kunna kolla tidigare 
skredhändelser. 
 
Representant/Konsult 1 använder i första hand farozonskartan, som är 
viktigast för deras arbete. I huvudsak används dessa för planering av områden, 
att värdera dels hittills oexploaterade ytor, dels områden med befintlig 
bebyggelse. 
 
Representant/Konsult 1 använder portalen för att se om det kommit in ny 
information, till exempel uppdateringar, men annars går han av vana rakt in på 
kartorna. 
 
Representant/Univ 1 har efter kontakt med NGU fått bilden av att det finns 
mellan drygt 7000 och 10000 skred i databasen varav 4000 av dessa är skred 
mot infrastrukturen och det är dessa som varit intressanta för 
Representant/Univ 1’s syften. 
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Representant/Univ 1 har inte använt portalen, den information han arbetade 
med var en tabell från NGU. 
 
Representant/Univ 2 använder i första hand Skrednetts farozonskarta för 
skred. Representant/Univ 2 använde portalen för att skapa sig en bild av hur 
Skrednett fungerar och vad skred är för något. ”Jag tycker att den är väldigt bra, 
det är bra information om vad det handlar om”. 

Hur upplever du användarvänligheten av databasen och 
hur lång tid tog det för dig att kunna använda databasen 
på ett bra sätt? 
Uppfattningen om Skrednetts användarvänlighet varierar stort mellan de 
intervjuade. Medan somliga tycker att Skrednett är enkelt att använda tycker 
andra att Skrednett är långsamt, svårstyrt och bristfälligt på olika sätt. Mycket 
tycks bero på vilken tidigare vana den intervjuade har av kartverktyg, samt vilka 
inställningar och förväntningar den har på Skrednett. Ingen av de intervjuade 
har uppgett att det har tagit särskilt lång tid att lära sig använda Skrednett, 
samtidigt som de flesta menade att frågan var svår att besvara. 
 
Representant/Kommun 1 tror att folk som är vana att arbeta med kartor har 
lätt för att använda Skrednett, medan det kanske är svårare för nybörjare. 
 
Representant/Kommun 1 säger att det tog 10 minuter att lära sig hur 
Skrednett fungerar. 
 
Representant/Kommun 2 tycker att användarvänligheten på Skrednett är 
jättebra. ”Den fungerar bra och är enkel att använda och jag har ingenting 
negativt att säga om den.” 
 
Representant/Kommun 2 lärde sig att använda Skrednett på 10 – 15 minuter. 
Att det gick så fort berodde på att han har jobbat mycket med kartor tidigare. 
 
Representant/Fylke 1 tycker att Skrednetts användarvänlighet är relativt god, 
hon är också van med Skrednetts användargränssnitt. 
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Representant/Fylke 1 tycker inte att det tog lång tid att lära sig att använda 
Skrednett. 
 
Representant/Fylke 2 menar att användarvänligheten är bra, men att den 
kräver att man tar tid att vänja sig. Det är en del moment som kan vara 
komplicerade för en person som inte är van att använda kartor, särskilt i och 
med att det finns så mycket information och så många valmöjligheter. 
 
Representant/Fylke 2 har provat sig fram och tittat på olika saker på 
Skrednett för att lära sig hur det fungerar, det är dock svårt att säga hur lång tid 
det tog. För en person som arbetar på en kommun med många olika områden 
och kanske bara är inne på Skrednett några enstaka gånger per år behöver 
förmodligen leta runt ganska mycket innan han hittar vad som söks. 
 
Representant/Vegvesen 1 tycker inte att Skrednetts användarvänlighet i 
dagsläget är särskilt bra. Det som brister är till exempel att man måste klicka på 
en skredhändelse i taget för att få information om den, vilket är tidsödande om 
man vill ha information om många händelser inom ett avgränsat geografiskt 
område. Då hade det varit bättre om området på kartan hade markerats och 
informationen om samtliga skredhändelser kom i en excelfil eller liknande. Det 
finns dock enligt Representant/Vegvesen 1 flera saker som är bra med 
Skrednetts användarvänlighet också, exempelvis att olika kartskikt kan läggas 
ovanpå varandra. Representant/Vegvesen 1 tror att Skrednett kontinuerligt 
kommer att bli bättre med de uppdateringar som planeras. 
 
Representant/Vegvesen 2 tycker att användarvänligheten är väldigt god, 
uppbyggnaden av portalen på Skrednett är jättebra och att kartvisningen är bra. 
Han har synpunkter på att det är svårt att söka utifrån olika kriterier, så 
totalbetyget på användarvänligheten är dock inte i topp. 
 
Representant/Vegvesen 2 minns inte hur lång tid det tog att lära sig att 
använda Skrednett, men menar att då användarvänligheten och portalen på 
Skrednett är så pass bra gick det förmodligen väldigt fort att lära sig. 
 
Representant/Jernbane 1 tycker att Skrednetts användarvänlighet är ”logisk 
och bra”. När han använde Skrednett som mest fanns det vissa problem med 
inkonsekvens i koordinatsystemet, men det ser ut att ha ordnats till när 
intervjun genomfördes. Annat som kunde göra användarvänligheten bättre är 
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om man kunde välja vilka teckenförklaringar man ville ha, så att de inte blir så 
långa när man vill ta skärmdumpar av en kartbild. 
 
Representant/Jernbane 2 tycker att Skrednett är väldigt tungrott och därför 
inte användarvänligt. Representant/Jernbane 2 upplever att det är svårt att 
sortera händelser och skredtyper och att det är svårt att få sammanställt de data 
man önskar. Representant/Jernbane 2 tillägger att Skrednett har stor 
förbättringspotential. 
 
Representant/Konsult 1 tycker att Skrednett är enkelt att använda, men oftast 
tas data ut ur Skrednett för bruk i egna kartsystem, vilket gör att 
användarvänligheten inte har så stor betydelse. 
 
Representant/Konsult 1 har jobbat med skredfrågor länge och parallellt med 
andra liknande program, så det har inte varit fråga om att lära sig att använda 
Skrednett i större utsträckning. 
 
Representant/Univ 1 uttrycker att han inte kan uttala sig om 
användarvänligheten då materialet han arbetat med kommit i tabellform. 
Kvaliteten på datamaterialet har varit varierande, men det har enligt 
Representant/Univ 1 inte med användarvänlighet att göra. 
 
Representant/Univ 2 tycker att användarvänligheten på Skrednett är väldigt 
bra, ”allting fungerar och den har allt jag vill ha”. 
 
Representant/Univ 2 menar att Skrednett egentligen bara var att börja 
använda, det var inte fråga om att lära sig hur det fungerade. 
 

Vilken nytta anser du att databasen har för dina 
arbetsuppgifter och vilken samhällsnytta anser du att 
databasen har? 
Den personliga nyttan av Skrednett varierar stort mellan de intervjuade, inte 
minst därför att deras behov och användningsområden skiljer sig åt. Samtliga av 
de intervjuade anser att samhällsnyttan av Skrednett är stor, bland annat därför 
att den ger ökat fokus och förståelse för skredproblematik. 
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Representant/Kommun 1 tycker att det är viktigt att de data som ligger på 
Skrednett är tillgängliga, eftersom informationen är nödvändig som underlag 
för det planeringsarbete som kommunerna arbetar med. 
 
Representant/Kommun 1 tycker att det är väldigt viktig information som 
finns på Skrednett. Representant/Kommun 1 tror däremot inte att 
allmänheten och privatpersoner har nytta av Skrednett i någon större 
utsträckning. Representant/Kommun 1 tycker att det hade kunnat vara bättre 
om de data som finns på Skrednett uppdaterades oftare och fanns att tillgå på 
Norge Digitalt, där ytterligare parametrar finns samlade för hela Norge. Om all 
geodata var samlad på ett ställe skulle det vara lättare att få en samlad översikt 
och därmed bli lättare att ta hänsyn till och bearbeta materialet i exempelvis 
kommunal planläggning. 
 
Representant/Kommun 2 har i sitt arbete på kommunen ingen nytta av 
Skrednett. 
 
Representant/Kommun 2 tror att samhällsnyttan av Skrednett är stort. 
Representant/Kommun 2 menar att de flesta kommuner har lite pengar och 
är beroende av att nationella myndigheter gör kartläggningar av landet. På de 
allra flesta kommuner i Norge är den upplösning som Skrednetts kartor ligger 
på alldeles lagom, och därför har Skrednett stor samhällsnytta. 
 
Representant/Fylke 1 har stor nytta av Skrednett i sitt arbete då kunskapen 
varierar om förhållandena i olika områden inom fylket. Ju mer detaljerat och ju 
mer information som finns på Skrednett desto bättre. 
 
Representant/Fylke 1 anser att det är för samhället i stort som Skrednett har 
sin största nytta. Den information som finns i Skrednett kan brukas för ”att ge 
kommunerna en möjlighet att se att här föreligger en risk, det måste vi 
undersöka närmare”. I kommunerna finns starka krafter som önskar utökad 
exploatering av marken och ett par generationers historiska perspektiv är då 
inte tillräckligt för att begripa riskerna för ras och skred. Där kan en tjänst som 
Skrednett ha enorm samhällsnytta, att ge ett perspektiv på ras och skred som 
sträcker sig över tusentals år – det hjälper kommunerna att minnas, förstå och 
agera mer förnuftigt beträffande skred. 
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Representant/Fylke 2 har i första hand nytta av Skrednett för att kunna ladda 
hem bakgrundsdata att stoppa in i sitt eget kartsystem. Nyttan är stor men 
funktionen skulle kunna förenklas. 
 
Representant/Fylke 2 anser att den största samhällsnyttan av Skrednett finns 
på kommunnivå. ”Skrednett är en källa som visar på vilka områden som är 
olämpliga för exploatering, utbyggning och infrastruktur.” Skrednett möjliggör 
för kommunerna att själva lösa klassificering av områden och planera därefter, 
istället för att behöva förlita sig på externa parter vilket är betydligt mer 
kostsamt. 
 
Representant/Vegvesen 1 tycker att Skrednett är användbart som ett verktyg 
för att se på skredhistorik och få kunskap till skredproblematik på olika ställen. 
Utan Skrednett skulle det följaktligen vara svårt att hitta sådan information. I 
allmänhet tycker Representant/Vegvesen 1 att Skrednett är ett väldigt bra 
verktyg som är lätt att använda och ger en bra översikt. Skrednett är på vissa 
plan bättre än de verktyg som Vegvesendet själva har att tillgå. 
 
Representant/Vegvesen 1 anser att samhällsnyttan med Skrednett är att den 
riktar uppmärksamhet mot ett samhällsproblem som annars inte syns som det 
borde. Det är en viktig källa till information om skadeproblematik och ger 
kommuner och fylken perspektiv på hur de ska hantera problemet och vilka 
förhållanden som råder i deras områden. 
 
Representant/Vegvesen 2 har god nytta av Skrednett genom att det ger en 
översikt över historiska skred. Samtidigt menar Representant/Vegvesen 2 att 
det är tydligt att det måste finnas många fler skred som inte har rapporterats in. 
”Skrednett [är] det bästa jag kan få av tillgänglig data.” 
 
Representant/Vegvesen 2 anser att Skrednett har ”en god nytta som en start 
på att få ett bra registrerings- och dokumentationssystem på skred”. 
Samhällsnyttan skulle dock kunna bli ännu större om vissa ändringar gjordes. 
Medan data över skred mot infrastruktur är ganska omfattande finns det 
exempelvis förhållandevis få skred registrerade i friluftsområden. Tonvikten 
ligger på boendeområden och infrastruktur – även friluftsliv är viktigt. Att det 
förhåller sig på det viset har med datakällor att göra. Det vore bra om det fanns 
”större möjlighet att lägga in upplysningar som täcker större fält än bara 
vägnätet”. 
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Representant/Jernbane 1 tycker att Skrednett i huvudsak har illustrativ nytta.  
 
Representant/Jernbane 1 använder Skrednett för att se till att deras egna data 
överensstämmer med Skrednett. Det finns också behållning av att andra som 
läser rapporterna kan skapa sig en översiktlig bild av situationen med hjälp av 
Skrednett. 
 
Representant/Jernbane 1 ser samhällsnytta av Skrednett i att det gör det 
lättare att få tag i information och därmed ”lättare att projektera och planlägga 
åtgärder som ska säkra för skred eller ras, rätt och slätt”. 
 
Representant/Jernbane 2 menar att Skrednett har stor potential och är nyttigt 
för beredskap och varning om historiska data kunde läggas in i deras egna 
skredvarningssystem och få det uppdaterat till dags dato. På så vis kunde 
Skrednett vara en del i det varningssystem för skred som finns i Norge. 
 
Representant/Jernbane 2 ser samhällsnytta i att Skrednett förbättrar varning 
och beredskap mot skred. 
 
Representant/Konsult 1 tycker att Skrednett har stor nytta för den 
övergripande planering som de jobbar med. Skrednett är dock mer begränsat 
när man kommer ner på mer detaljerad nivå. Det viktigaste av allt är att 
Skrednett ger fokus på de problem som finns i kommunerna. 
 
Representant/Konsult 1 tycker att samhällsnyttan med Skrednett är väldigt 
stor – Skrednett har bidragit till att öka fokus på skredfrågorna och bidrar till en 
ökad fokusering på risker i allmänhet. Det krävs dock vidareutveckling. 
 
Representant/Univ 1 anser att ”[Skrednett] har varit extremt värdefullt”. 
 
Representant/Univ 1 tycker att samhällsnyttan med Skrednett är hög. 
Representant/Univ 1 arbetade med sitt projekt om infrastruktur och 
transportsystemets exponering för skredfara utan att känna till Skrednett och 
kom inte framåt. Med hjälp av Skrednett blev det möjligt att analysera 
problemet ur ett nationellt perspektiv och detta mycket mer kvantitativt än 
tidigare. Representant/Univ 1 hoppas att de som driver Skrednett får större 
resurser så att de kan utöka och förbättra verksamheten. 
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Representant/Univ 2 säger att Skrednett gör nytta i att det ger en 
utgångspunkt i det som skett förr och ger en förståelse för vilka områden som 
har hög skredrisk. 
 
Representant/Univ 2 tror att Skrednett är viktigt för att det skapar kunskap 
om skred bland människor, inte minst på grund av att det är lättillgängligt. I 
första hand upplever Representant/Univ 2 att Skrednett har haft nytta i 
hennes eget arbete. 
 

Finns det information eller funktioner i Skrednett som 
saknas eller skulle kunna vidareutvecklas? 
Nästan samtliga tycker att det finns saker på Skrednett som saknas, skulle kunna 
vidareutvecklas eller förbättras. Medan flera av förslagen på förbättringar rör sig 
inom ramen för Skrednetts syfte och grundtanke finns det flera tankar om vad 
Skrednett skulle kunna vara ytterligare. Något som är återkommande bland de 
intervjuades svar är att Skrednett skulle behöva bli mer kompatibelt med andra 
kartverktyg. 
 
Representant/Kommun 1 har inga inspel om något som skulle kunna 
förbättras på Skrednett. 
 
Representant/Kommun 1 berättar att kommunen i första hand arbetar med 
Norge Digitalt, men att information som finns på Skrednett inte alltid finns där 
varför båda lösningarna måste användas. Det bästa vore om ”de data som ligger 
till grund för Skrednett fanns på Norge Digitalt”.  
 
Representant/Kommun 2 använder inte Skrednett i sitt dagliga arbete och 
drar sig därför för att svara på frågan. Vid närmare eftertanke nämns dock att 
det vore bra om det fanns mer fokus på ”de som går på tur” och därmed fokus 
på skredfara i fjällen. 
 
Representant/Kommun 2 berättar om att det finns ett radarverktyg som 
undersöker rörelser i alla Norges fjällområden och att det skulle kunna 
kombineras med Skrednett. ”Skrednett borde utvecklas med teknologin och nya 
saker”. Representant/Kommun 2 menar att Skrednett i dagsläget är utformat 
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för professionella användare men att det vore bra om det anpassades även för 
privat bruk, exempelvis i tursammanhang. Det bästa vore om alla olika 
kartlösningar och verktyg som finns gick att kombinera i en enda lösning, att 
man hade allt på samma ställe. 
 
Representant/Fylke 1 anser att det är viktigt att ytterligare kartläggning blir 
inlagt på Skrednett med mer detaljerade bilder för områden med bebyggelse 
eller i närheten av bebyggelse. Det är också fokus på skred som drabbar 
infrastruktur såsom vägnätet, samtidigt som skred som går på andra ställen inte 
fångas upp så bra som de borde. 
 
Representant/Fylke 1 tycker i övrigt att kartorna på Skrednett borde kunna 
kombineras på ett bättre sätt, att det går att lägga upp flera kartor ovanpå 
varandra. 
 
Representant/Fylke 2 tycker att den viktigaste ändringen som borde komma 
till med Skrednett är att bakgrundsdata blir tillgängliga för nedladdning via 
Norge Digitalt. En del av Skrednetts data finns på Norge Digitalt men det är ett 
uppenbart glapp mellan de båda. De flesta kommuner och fylken använder 
Norge Digitalt och det är beklagligt att de två tjänsterna inte överlappar 
varandra. 
 
Representant/Fylke 2 berättar om en situation då alla kartservrar på NGU 
kraschade och Skrednett därför låg nere. Detta skedde i samband med en 
skredfarosituation i hans fylke och han behövde använda Skrednett. Eftersom 
han personligen kände personen som var ansvarig för driften var det inga större 
problem att ringa och påpeka felet, men det hade varit väldigt svårt utan den 
kontakten. Av den anledningen vore det bra om Skrednett hade en 
supporttelefon man kan ringa om något liknande händer igen. Det är många 
som använder Skrednett i beredskapssituationer, däribland poliser, fylkesmän 
och kommuntjänstemän och då är det olyckligt om sidan är nere och det inte 
finns någon att kontakta. 
 
Representant/Vegvesen 1 menar att det i dagsläget är lätt att drunkna i alla 
data som finns i Skrednett, bland annat därför att det inte går att avgränsa sin 
sökning i tid, till exempel 50 eller 100 år bakåt. Det vore också bra att kunna 
sortera sin sökning på vad som drabbats av ett skred. Att få in söksvaren i en 
excelfil vore också användbart. 
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Representant/Vegvesen 2 tycker att det vore bra om gick att få ut mer 
avancerad information om ett skred, till exempel i rapportform. Det vore också 
bra om det var möjligt för fler brukare att lägga in sina observationer och att 
brukarna sedan kunde filtrera materialet beroende på hur pass kvalitetssäkrat 
det var. 
 
Representant/Vegvesen 2 jobbar för närvarande med ett projekt där man 
bygger en beredskapsportal med väderdata i ett grid för att visa på skredfarligt 
väder. Det vore bra om skreddata från Skrednett kunde importeras in i den 
portalen. Vidare fick Skrednett gärna uppdateras snabbare. ”Skrednett har stor 
potential om det görs några viktiga ändringar.” 
 
Representant/Jernbane 1 tycker att det vore bra om Skrednett hade enklare 
överlappning till andra kartsystem och att information som inte behövs kunde 
tas bort. Det vore också bra om fler skikt kunde läggas till, exempelvis 
jordbruksarealer, kommunplaner och offentliga planer för städer och liknande. 
Samtidigt som det vore bra är det svårt och skulle innebära mycket pengar och 
arbete för att kunna genomföras. Vidare vore det bra om informationen om ett 
skred var mer kvalitativ, att den innehöll mer substans, samtidigt som den 
informationen enkelt skulle kunna läggas in i en excelfil eller liknande. ”Om 
man bara kunde markera ett område och få in i en tabell och numrerade 
händelser på en karta som det bara var att ladda hem, det hade varit jättebra.” 
Återigen menar Representant/Jernbane 1 att en sådan åtgärd skulle vara bra 
men kostsam. 
 
Representant/Jernbane 2 tycker att det är svårt att få ut data snabbt från 
Skrednett och att det är svårt att föra över data från ett system till ett annat. 
Kompatibiliteten mellan Skrednett och andra kartsystem borde förbättras, 
exempelvis det beredskaps- och varslingssystem som Representant/Jernbane 
2 arbetar med. Skrednett har en stor potential men når ännu inte ända fram till 
vad han vill kunna använda det till. Vidare tycker Representant/Jernbane 2 
att det vore bra om folk kunde lägga in data själva så att databasen 
uppdaterades kontinuerligt. ”[Skrednett] kan bli ett bra system, om det blir mer 
användarvänligt och uppdaterat.” 
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Representant/Konsult 1 tycker att kartan över kvicklera behöver bli tydligare 
och bättre och att det behövs högre detaljupplösning på samtliga kartor. 
Skrednett skulle också behöva synas mer då för få människor känner till det. 
 
Representant/Univ 1 tycker att upplysningar kring hur länge en skreddrabbad 
väg har varit avstängd har lite för dålig kvalitet. Som exempel nämns att om en 
väg drabbas av fem mindre skred och vägen till följd av dem blir avstängd i 10 
timmar, då tillskrivs varje enskilt skred en effekt av 10 timmars avstängd väg, 
vilket skapar en illusion av att vägen sammanlagt var avstängd 50 timmar. 
Eftersom kvaliteten på de data som finns är sämre ju längre tillbaka i tiden man 
kommer blir det svårt att jämföra tidsserier som är längre än 10 år, vilket kan 
vara problematiskt om man studerar skred och dess effekter. Överlag tycker 
ändå Representant/Univ 1 att Skrednett håller hög kvalitet. Det är också 
viktigt enligt Representant/Univ 1 att upprätthålla Skrednett så att den kan 
fortsätta användas för forskningsändamål, inte minst när det blir ett ökat fokus i 
samhället på klimatfrågan och de konsekvenser, inte minst skred, som kan 
uppstå av ett förändrat klimat med ökad nederbörd och så vidare. 
 
Representant/Univ 2 har inga synpunkter på vad som skulle kunna förbättras 
med databasen. Representant/Univ 2 tycker att Skrednett är bra och har 
fungerat problemfritt. 
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7  Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studie är relativt kort och begränsad och dess syfte är inte att försöka 
skapa en bild av hur den genomsnittlige brukaren av Skrednett tycker och 
tänker. Syftet är istället att genom intervjuer med representanter från olika 
utvalda brukarkategorier försöka skapa en bild av hur de ser på Skrednett, dess 
fördelar och nackdelar och dess nytta för deras arbete och samhället. 
 
Ett problem med studien är risken för ett skevt urval av de intervjuade. De 
intervjuade har alla valts utifrån en lista som sammanställts av den norska 
myndighet som utvecklat Skrednett, faktum är att ett par av de intervjuade 
själva arbetat med utvecklingen av Skrednett. De har valts ut därför att de visat 
ett särskilt intresse för Skrednett och för att de accepterat att ställa upp på att bli 
intervjuade. Skevheten i urvalet har förmodligen mycket liten betydelse för de 
frågor som rör användandet av Skrednett, syn på funktion och annat. 
Bedömningen av nyttan med Skrednett kan däremot påverkas av skevheten, 
inte minst därför att flera av de intervjuade på olika sätt befinner sig nära 
systemet. Detta har beaktats såväl vid intervjuerna som vid analysen av 
resultaten. 
 
Studien kan med fördel kompletteras med enkätstudier för användare av 
Skrednett – en sådan hade kunnat ge svar på andra frågor än denna 
intervjustudie. Om resultatet ses ur ljuset av dessa diskuterade förhållanden blir 
det lättare att förstå helheten och vad resultaten faktiskt betyder. 
 
Betydelsen av samhällsnytta/samfunnsnytte är inte alltid solklar. Medan det har 
en tydlig innebörd för den som intervjuar, då det handlar om reell nytta för hela 
samhället i stort, kan det vara otydligt för de som intervjuats samt ha en helt 
annan innebörd. En del förstod begreppet som att det handlade om Skrednetts 
brister i att täcka skred i friluftsområden, eftersom privatpersoner gärna brukar 
sådana. De tänkte inte på begreppet i sammanhang där Skrednett skulle kunna 
underlätta arbetet för Vegvesen el. dyl. Denna begreppsotydlighet kan ha fått 
betydelse i vissa intervjuer, men har hanterats genom att begreppet och dess 
innebörd i viss mån har diskuterats med de intervjuade. 
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Resultatdiskussion 
Själva grundtanken med Skrednett är att samhället ska kunna lära sig av tidigare 
skredhändelser och planera för att bebyggelse inte ska etableras där risken för 
skred överskrider en viss gräns. Detta är i huvudsak vad Skrednett används till 
av de brukare som intervjuats, även om själva tillvägagångssättet skiljer sig åt. 
Skrednett är till för att förebygga olyckor och detta på ett lättförståeligt och 
pedagogiskt sätt. När till exempel en kommunal planerare använder Skrednett 
pågår en läroprocess, där han kan se var skred har förekommit historiskt och 
var det föreligger risk för framtida skred.  
 
En av frågorna som ställdes rörde vad som skulle kunna förändras och 
förbättras med Skrednett. Det som är gemensamt för svaren är att Skrednett 
har en mycket stor utvecklingspotential och att nyttan för samhället kan öka 
mångfaldigat om de som driver Skrednett får chansen att just utveckla och 
förbättra. Vad detta skulle kunna vara är många olika saker, vilket inte minst 
syns i de intervjuades svar. Det har exempelvis förts på tal att Skrednett skulle 
kunna vara ett varningssystem som dagligen uppdateras. Då skulle tjänsten vara 
radikalt annorlunda från hur det ser ut nu och fylla ett annat syfte. Syftet med 
tjänsten måste därför vara tydligt vid utformningen och utvecklingen av den. 
 
En annan sak som förts på tal av flera av de intervjuade är att informationen på 
Skrednett skulle vara kompatibel med andra kartsystem. Vid planering av 
exempelvis tunnelbyggnad krävs att hänsyn visas en mängd olika faktorer, varav 
skred är en av dem. En lösning är att som idag ha separata databaser som 
fokuserar på en faktor, som till exempel Skrednett, medan det finns databaser 
som lyfter in alla, som till exempel Norge Digitalt. Problemet som det ser ut 
idag är just bristerna hos den tjänst som lyfter in alla faktorer. Att enkelt kunna 
välja bland faktorer som kan påverka vid exempelvis exploatering av ett område 
är viktigt för att resultatet av planen ska bli så bra som möjligt. Ju mer 
information beslut om exploatering bygger på desto större chans är det att de är 
säkra. Om den informationen är tillgänglig för allmänheten kan dessutom ett 
större ansvarsutkrävande möjliggöras, vilket i sin tur är till stor nyttan för 
demokratin. Hur stor den nyttan är blir svårt att annat än spekulera kring, likaså 
är det svårt att annat än spekulera kring nyttan av Skrednett, särskilt eftersom 
den här studien inte syftar till att ställa nytta mot kostnader eller för den delen 
kvantifiera nyttan eller kostnaderna. Vad denna studie bidrar till är att skapa ett 
slags grundförståelse kring hur Skrednett används och hur nyttan upplevs av de 
brukare som intervjuats. 
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En av de centrala frågorna i det projekt som denna studie ingår i handlar om att 
försöka begripa effektiviteten av samhällets säkerhetsåtgärder. Skrednetts 
effektivitet är svår att få armarna omkring utan att ha olika kvantitativa mått, 
vilket inte har varit studiens syfte att finna. Utifrån studiens resultat är det ändå 
möjligt att fundera kring Skrednetts effektivitet. Skrednett som förhållandevis 
unikt verktyg, öppet för allmänheten och under ständig utveckling ger, visar de 
intervjuer som gjorts i studien, en möjlighet för samhället att, på olika nivåer, 
bättre planera och strukturera samhällsbyggandet i förhållande till skredrisker, 
som är ett stort problem i Norge. Detta sker med avseende på såväl 
infrastruktur och då i synnerhet väg och järnväg som nybyggnation av bostäder 
och industrier och säkrande av befintlig bebyggelse. Skrednett kan ses som ett 
samlande grepp på skredproblematiken, ett sätt att få en överblick från både 
nationell, regional och lokal nivå. Intervjuresultaten ger en bild av att detta är ett 
nytt sätt att tackla problemen med skred och att det på sikt kan göra samhället 
säkrare. Det är för tidigt att uttala sig om hur effektivt Skrednett är, för sådana 
bedömningar krävs åtskilliga fördjupade studier av kvantitativa och kvalitativa 
mått, denna studie ger dock en fingervisning om vad som är möjligt för denna 
typ av säkerhetsförebyggande åtgärder. Här finns en hel del att lära, inte minst 
för Sveriges del med avseende på Naturolycksdatabasen. Med en högre 
ambitionsnivå och en bas i behoven hos verksamma samhällsplanerare kan 
Naturolycksdatabasen fylla en ännu viktigare funktion i det svenska 
säkerhetsförebyggande arbetet. Det är viktigt att fråga sig vad som ska uppnås 
med en tjänst av detta slag. I fråga om Skrednett, som liksom 
Naturolycksdatabasen är en ung tjänst, är detta något som kontinuerligt 
diskuteras.  
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”Skrednett har bidragit till att öka fokus på skred-
frågorna och bidrar till en ökad fokusering på 
risker i allmänhet. Det krävs dock vidareutveckling”

Databaser är en viktig del inom riskhantering och skapas i regel som en form av 
beslutsstöd. I ett internationellt perspektiv har åtskilliga databaser skapats kring 
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Vissa länder har försökt att skapa integrerade system som omfattar exempelvis 
historisk frekvens av en viss naturolyckstyp, skadedata, riskbedömningar för nya 
olyckor, multi-risk analyser, etc. Databaserna AVI (Italien), StorMe (Schweiz) och 
Skrednett (Norge) är olika exempel på sådana system. I den här studien görs en 
jämförelse mellan de intentioner som upphovsmännen till Norska Skrednett initialt 
haft och hur användare av databasen i praktiken har nyttjat datan. Intervjuer med 
fackfolk från olika sektorer i Norge har också fokuserat på användarnas synpunkter 
på hur systemet kan anpassas för att effektivisera deras arbete inom riskhantering.
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