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Forsidebildet viser utløpet av et snøskred fra Kvernbekkhøa 
mot Klevan i Oppdal som krysset elva Driva 16.1.2918. På bil-
det jobber en lokal entreprenør for NVE med å gi kontrollert 
utløp for den oppdemmede elva, slik at man kunne unngå et 
ukontrollert dambrudd i skredmassene. Både NGI (skredmas-
sene) og Skred AS (fare for nye skred) bistod NVE med vurde-
ringer. Ulrik Domaas fra NGI forteller at snøen var knallhard, 
nesten umulig å grave i, og søkestanga gikk ikke lenger ned i 
snøen enn en halv meter. Det ble vurdert som forsvarlig å 
grave i massene med maskin. Politiet og Sivilforsvaret holdt 
døgnkontinuerlig kontroll på faren for liv og helse for innbyg-
gerne nedstrøms den spesielle snødemningen. 35 boliger nær 
elva ved Engan var evakuert på grunn av fare for flom ved et 
eventuelt dambrudd. På bildet ser vi at vannet slippes kontrol-
lert ut, og faren er avverget (foto: Simon Joachim Oldani, NVE) 

Kontrollerte utløp 
Skal du håndtere snøskredfare, handler det i bunn og grunn om ikke 
å være på feil sted til feil tid. Kunsten ligger blant annet i å kontrollere 
utløpet. Det fleste som utsetter seg for skredfare, oppsøker skredter-
reng aktivt selv, og dermed også utløpssoner. Andre som bare skal 
kjøre seg en tur i bilen, eller bare bor et sted, opplever nok at det er 
andre som må følge med for dem. For dem er det enklere å vite om 
de oppholder i en potensiell utløpssone, enn å forstå når de ikke 
burde være der. For å gjøre den vanskelige timingen litt mindre av-
gjørende, kan de få hjelp av samfunnet til sikre seg mot utløpet ved 
å kontrollere skredene vekk fra huset sitt. Terrenginngrep eller lede-
voller kan fungere godt. Forankring av snøen i løsneområdet er en 
annen mulighet. Disse tiltakene blir nå en del av omgivelsene for inn-
byggerne i Longyearbyen. Og en rekke fagfolk er involvert i arbeidet 
med å finne løsninger på disse utfordringene, enten det gjelder de-
sign, prosjektering og bygging av fysiske tiltak, eller observasjoner, 
varsling og evakuering.  

Vintersesongen 2018/2019 er godt i gang. Noen fikk utløp for både 
egne ideer og nysgjerrighet på andres påfunn under ISSW i Innsbruck. 
Nå gjelder det for resten av oss å slippe ut passende doser av kunn-
skap og metoder. Snøskred får mye oppmerksomhet i mediene. 
Målet må være at både læringsgleden, naturopplevelsene og sikker-
heten øker i takt med den økende interessen i samfunnet. Her har vi 
som fagfolk av ulik art og grad, alle et ansvar for å slippe til både 
trygghet, klokskap, holdninger, undring og skepsis.  

Kanskje opplever noen av oss at vi alltid er litt på jobb når andre rundt 
oss snakker om snø og skred? Nøkkelen til ansvarlighet i vanskelige 
vurderinger og krevende kommunikasjon ligger som regel i samspillet 
med andre. Her bør vi i starten av vinteren slå et slag for samarbeid. 
Da har vi fine forbilder i fjellsportens kameratsjekk, skikjørernes 
gruppesjekk, ingeniørenes sidemannskontroll og akademikernes ær-
lige fagfellevurdering. En fornuftig bruk av både skikompiser, kolle-
gaer og opponenter kan gi oss bedre kontroll på utløpet av det som 
måtte true.  

Vi ønsker alle ei riktig god jul og et trygt nytt år.  

Styret  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

     
 

          
            

         
 

 
 
 

 
 
 
Norsk skredfaglig forening (NORS-
KRED) ble stiftet 22. desember 2016 
og er en medlemsstyrt forening av 
fagfolk som gjennom sin virksomhet 
arbeider for å øke kunnskapen om snø 
og snøskred samt begrense ulykker, 
skader og andre ulemper som følge av 
snøskred 
 
Medlemmer  
Personlige medlemmer:  104 
Studentmedlemmer:  17 
Støttemedlemmer:  8 
Tallene er oppdatert pr. 20.12.2018 
Les mer om medlemskap og opptaks-
kriterier på norskred.no/medlemskap 
 
Styret  
Tore Humstad (leder) 
Birgit K. Rustad (nestleder) 
Andrea Mannberg 
Stian Langeland 
Kalle Kronholm (1. vara) 
Ulrik Domaas (2. vara) 
Styret ble valgt av årsmøtet 2.11.2017 
og konstituert i styremøte 27.11.2017. 
Neste styrevalg blir årsmøtet i 2019. 
 
Kontaktinfo 
norskred.no 
norskred@norskred.no 
Tlf. styreleder: 901 40 850 
 
Bank 
Konto: 3785 13 23903 
VIPPS: #129471 
 
Organisasjonsnummer 
918 884 637 
 
Sosiale medier 
facebook.com/norskred 
twitter.com/norskred 
instagram.no/norskred 
linkedin.com/company/norskred 
#skredfag 
 
Distribusjon av nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet sendes ut eksklusivt til 
personlige medlemmer, studentmed-
lemmer og støttemedlemmer på da-
toen som er gitt på framsida. Etter 
noen uker kan noe av stoffet gjenbru-
kes på nettet, men altså; medlem-
mene først!  
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HOVEDSAKEN 
I dette nyhetsbrevet er det erfaringer og inntrykk 
fra ISSW 2018 i Innsbruck som er hovedsaken. Legg 
merke til at det er en rekke linker i dokumentet, så 
de som leser det elektronisk, får tilgang til mest in-
formasjon. Vi bare nevner det.  
 

 
The International Snow Science Workshop (ISSW) er 
verdens største internasjonale konferanse om snø 
og snøskred. Den samler snøglade forskere, ingeni-
ører, guider, skredvarslere, forretningsfolk og ski-
bomser fra hele verden. 
 
ISSW så dagens lys i Banff i Canada i 1976, den 
gangen med 120 deltakere fra fire land og 35 pre-
sentasjoner (ifølge issw.net). I 1982 kom konferan-
sen for første gang til USA (Bozeman, MT), og siden 
den gang har den vært arrangert hvert andre år, 
først på omgang mellom USA og Canada. I 2009 og 
2013 fikk Europa, med Davos og Grenoble, «snike» 
seg inn i mellom den nordamerikanske biennalen. 
Nå har det etablert seg en praksis der USA, Canada 
og Europa veksler på å arrangere, med to år mellom 
hver konferanse. Hvis Norge skulle ønske å søke om 
å arrangere, så vil første mulighet være 2024. En ku-
riositet med ISSW er at den, til forskjell fra mange 
andre konferanser med et naturvitenskapelig ut-
gangspunkt, trekker til seg både forskere og prakti-
kere, vegingeniører og fagfolk innen friluftsliv. Dette 
mangfoldet skaper en spesiell atmosfære både i va-
riasjon i tema og i en uformell form.    
 

Årets konferanse fant 
altså sted i Innsbruck 
7.-12. desember, i del-
staten Tirol i Østerrike 
(issw2018.com). Neste 
gang skal den til Fernie 
i Canada. Blant tema-
ene i Innsbruck var kli-
maendringer, snøfy-
sikk, snøstabilitet, sik-

ringstiltak, varsling og menneskelige faktorer hos 
grupper og enkeltmennesker på tur i skredterreng.  
 
Men hva fikk vi egentlig ut av disse dagene? Hva 
gjorde inntrykk og hva tok deltakerne med seg 
hjem? Og hvor finner vi presentasjonene nå? Vi 
sendte ut spørsmålene til de av medlemmene våre 
som deltok på konferansen. Vi har fått tilbakemel-
dinger fra Andrea Mannberg, Markus Eckerstorfer, 
Martin Venås og Tore Humstad.   
 

Andrea Mannberg 
- Kan du nevne noen presentasjoner som du synes 
var spesielt interessante?   

 - Jeg merket meg fem pre-
sentasjoner spesielt. De 
tre første handlet om ut-
fordringer med å lage kon-
sistente skredvarsel. Jeg 
fant både metodene (som 
var enkle men effektive) 
og innholdet veldig inter-
essant. Laura Maguires 
presentasjon viste hvor 
mye informasjon og kunn-
skap en skredvarsler tileg-
ner seg utenfor arbeidsti-
den, både på vei til og fra 
jobb en konkret arbeids-
dag, men også gjennom et 
levd liv på tur og i dialog 
med andre. Slike ting er 
vanskelig å få med på 
sjekklister, kurs og kompe-
tansekrav. Statham og 

Techel viste dessuten hvor mye skredvarslernes 
ulike personlighet og kulturbakgrunn påvirker vur-
dering av skredproblem og skredfare.   
 
Jeg likte også presentasjonene til Jennifer Coulter 
(Show – Don’t tell!) og Christopher Mayer (The 
backcountry ascender). Begge disse tok for seg snø-
skuterkjørere og betydningen av sosiale normer og 
sosial aksept. Jeg var veldig imponert over ‘The 
backcountry ascender’ og hvilket gjennomslag dette 
spillet har fått i USA. Spillet går ut på å bruke samme 
mekanismer som Facebook, Instagram, Snapchat 
etc. bruker for å trigge aktivitet. Disse forumene ut-
nytter at vi er ‘suckers’ for sosial status og at vi alltid 
sammenligner oss med andre. ‘Backcountry ascen-
der’ trigger konkurranseinstinktet og kanaliserer 
det over på læring og sikkerhetsfokus på tur. Det er 
kult gjort! Jeg håper at de lager noe lignende for ski-
kjørere en gang. Det blir veldig interessant å se om 
de kan få det til å fungere. 
 
Markus Eckerstorfer 
 
- Hvilke presentasjoner synes du var spesielt inter-
essante?   
- Jeg likte Stefan Margreths innlegg om hvordan 
man i Sveits har oppdatert faresonekart etter at 
skredsikring er utført. Dette er en måte å synliggjøre 
den positive effekten skredsikring har på de utsatte 
lokalsamfunnene. Og Ned Bair fra California hadde 
et interessant innlegg om modellering av vanninn-

 

Andrea Mannberg 
førsteamanuensis ved 
Handelshøgskolen 
ved UiT i Tromsø, 
økonom (PhD) og pro-
sjektleder i White 
Heat Project som 
handler om beslut-
ningstaking i skred-
terreng.  
 

 INNTRYKK FRA INNSBRUCK 

http://www.issw.net/
https://issw2018.com/en/
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2806
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2807
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2810
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2780
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2780
https://backcountryascender.com/
https://backcountryascender.com/
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O02.2.pdf
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O05.4.pdf
https://whiteheatproject.com/
https://whiteheatproject.com/
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hold i snødekket i Afghanistan, der de har god til-
gang til optiske satellittdata men samtidig begren-
set tilgang til målinger på bakken.  
 
Dessuten hadde Benja-
min Reuter fra Montana 
State University et inter-
essant innlegg om stabili-
sering av nysnø. Siden 
skredsyklusene som følge 
av nysnø skjer under eller 
rett etter snøfall, er et 
vanskelig å gjøre gode 
målinger i felt. Derfor si-
mulerte de disse forhol-
dene i et kaldt og trangt 
snølaboratorium.  
 
Til slutt vil jeg at nevne at 
Juerg Schweizer ved SLF 
hadde gode refleksjoner 
rundt kvantifisering av elementer i skredvarsler fra 
Davos, slik som skredstørrelser og utbredelse. Blant 
annet viste han at str. 2 var den klart mest utbe-
redte skredstørrelsen (ca. 70 %) på alle faregrader.  
 
- Gjorde du deg andre observasjoner som er verdt 
å dele med andre?    
- Det var to foredrag (bl.a. et av Norbert Lanzanasto) 
som presenterte et bokstavelig talt grenseoverskri-
dende og flerspråklig regionalt snøskredvarsel. 
Dette er en felles skredvarslingstjeneste som skal 
dekke både Tirol i Østerrike og Sydtirol og Trentino 
i Italia (du kan finne tjenesten på avalanche.report). 
Og vi hørte både Frank Frank Techel og Grant Stat-
ham  hevde at det finnes klare bias/feilkilder i skred-
varsling i form av store forskjeller mellom nabore-
gioner og mellom skredvarslere. Prosjektet ‘Albina’ 
skal forsøke å lage mer homogene skredvarsel på 
tvers av regioner og naboland og dermed ta mer 
hensyn til at brukerne flytter seg rundt. Jeg kunne 
ønsker meg at dette bidrar til mer lik skredvarsling i 
hele Europa.  
 
Det var også interessant å se at automatisk skred-
deteksjon og operasjonell skredvarsling virkelig er i 
vinden. Metodene, sensorene og instrumentene vi 
har tilgjengelig til dette har blitt mange og mer til-
passet operasjonell bruk. Dette vil bidra til å gjøre 
våre dynamiske skredmodeller og skredvarslingen 
generelt bedre. For noen år siden var det kanskje 2-
3 presentasjoner og noen få postere på ISSW om 
skreddeteksjon. Nå har det blitt et stort felt med 
mange forskjellige aktører som fører til rask utvik-
ling og god innovasjon. 
 
 

Martin Venås 
- Kan du nevne noen presentasjoner som du synes 
var spesielt interessante?   
- Det hele åpnet veldig 
friskt med en visuell sterk 
og faglig tung presentasjon 
av Johan Gaume. Han viste 
imponerende 3D-simule-
ringer basert på en modell 
av hvordan flakskred utlø-
ses (mange har sikkert sett 
noen av animasjonene 
hans som har gått viralt på 
nettet i høst). Innenfor det 
samme temaet litt senere 
på dagen, fant jeg presen-
tasjon til Thomas Boone fa-
scinerende. Han present-
erte hvordan modeller for 
bergmekanikk kunne an-
vendes til å analysere 
svake lag i snø. En mer praktisk tilnærming, som 
også var fascinerende, var Karl Birkelands feltekspe-
riment av hvordan styrken i svake lag stabiliserer 
seg over tid etter belastning av nysnø eller fokksnø, 
henholdsvis 15 minutt til 4 dager.  
 
- Hva synes du om de norske bidragene?     
- Jeg syns de generelt holdt et høyt nivå. Det er 
mulig jeg er litt farget selvfølgelig, men jeg likte at 
mange av dem hadde fokus på praktisk nytteverdi.  
 
- Gjorde du deg andre observasjoner som er verdt 
å ta med seg hjem?    
- På dag 2 ble det gitt hele 12 presentasjoner om 
fjerndetektering av snøskred med ulike teknologier; 
hovedsakelig radar, infralyd og seismisk deteksjon. 
Alle innlederne ble utfordret av møteleder i etter-
kant av temaet om å bestemme hva de mente var 
den beste teknologien. Trolig på grunn av eierskap 
til de teknologiske løsningene, kom innlederne med 
heller tvetydige svar på dette spørsmålet. 
 
Tore Humstad 
- Hvordan skiller de norske innleggene seg ut i den 
store mengden av bidrag?  
Av de 425 bidragene på konferansen, kom Norge på 
«sjetteplass» blant de 27 deltakerlandene i antall bi-
drag. Ut fra folketall og areal på dette vesle konge-
dømmet vårt langt mot nord, kan vi kanskje si at vi 
var litt overrepresentert sammenliknet med andre 
land som deltar. Men på den andre siden er det jo 
etter hvert stadig flere som har sikring mot snøskred 
og skredfare som en viktig del av jobben sin her i 

 

Markus Eckerstorfer 
er seniorforsker ved 
Norut i Tromsø, med 
snødekke og snøs-
kred, herunder fjern-
måling og deteksjon, 
som forskningstema.  
 

 

Martin Venås er sivil-
ingeniør/ingeniørgeo-
log i Statens vegve-
sen, Region vest på 
Leikanger med ansvar 
for bl.a. skredvarsling, 
skredsikring og opp-
læring.  
 

https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O10.3.pdf
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O10.3.pdf
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O11.6.pdf
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O11.5.pdf
https://avalanche.report/
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2807
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2806
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item.php?id=2806
http://www.europaregion.info/de/Euregio-Lawinenlagebericht.asp
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O01.1.pdf
https://actu.epfl.ch/news/the-subtle-mechanics-of-an-avalanche-as-seen-in--2/
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O02.5.pdf
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O10.2.pdf
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Norge. Da er det fint å kalibrere seg selv mot fagmil-
jøet ellers i verden og ikke minst skaffe seg tilbake-
meldinger på eget arbeid og nye ideer fra andres.   
 
Jeg synes de norske bidragene i stor grad gjenspeiler 
trenden for øvrig, nemlig generelt god kvalitet og 
praktisk vinkling, stor variasjon og med en økende 
vekt på skredovervåking og -varsling. Spekteret på 

«våre» innlegg spente over 
alt fra stabiliserende effekt 
av trær i løsneområdet, til 
kognitive tester av testper-
soner med tung sekk på 
tredemølle. Og bidragene 
tok for seg radar montert 
på både master, droner og 
ski. For å nevne noe. Det 
var kanskje litt lite om fy-
siske skredsikringstiltak og 
beregningsmetoder for 
kreftene i skredet denne 
gangen, men dette gjaldt 
egentlig generelt for kon-
feransen. Ellers synes jeg 
det var gøy å se hvor sterkt 
det norske miljøet har 

kommet inn med studier på menneskelig faktor i 
skredterreng. Her har CARE åpenbart gitt oss et løft. 
Dette forholdet ble liksom forsterket ytterligere 
med at mange av våre medlemmer var ivrige til å 
stille spørsmål til presentørene på scena. Den men-
neskelige faktoren ble på den måten elegant trukket 
inn fra ærlige ferdaråd i snødekte fjellsider til god 
dialog fra benkeradene i kongressalen.  
 
- Hva synes du om opplegget i Innsbruck?  
- Jeg ble imponert over hvor profesjonelt østerri-
kerne gjennomførte konferansen, og hvor lett det 
var å finne fram i både programposter og artikler på 
nettside og i appen som ble utgitt til konferansen. 
De gjorde en stor jobb. Lokalene la godt til rette for 
å veksle mellom foredrag, postere, utstillinger og 
mingling. Oppdeling i parallelle sesjoner var et ge-
nerelt godt trekk synes jeg. Det gjør det lettere å 
velge de temaene som er mest relevante for eget 
arbeid. Men potensialet ble kanskje ikke tatt helt ut, 
da noen fagkategorier var litt ulogisk satt sammen. 
Noen allmenne sesjoner gikk samtidig, og det kunne 
virke litt tilfeldig hvem som fikk legge beslag på de 
store fellessesjonene.    

 

Skjermdump fra konferanseprogrammet til ISSW2018 
som viser hvor bidragene kom fra. Om vi slår de nor-
diske bidragene sammen, så ender vi opp et sted mel-
lom Italia og Canada i antall bidrag.  
 

 
- Hva med alle dem som ikke fikk dette med seg?  
- Konferansen er jo både lang (fem dager) og dyr, så 
det er forståelig at mange ikke kan prioritere dette. 
Men trøsten er for det første at den nordiske skred-
konferansen, som har motsatt syklus, også er en vel-
dig god møteplass. Der sees vi jo om mindre enn ett 
år fra nå, og det er bare å glede seg. Og for det 
andre, så er mye materiale nå tilgjengelig på nettet. 
På nettsiden norskred.no kan du søke opp samtlige 
artikler og finne en egen digital posterutstilling med 
bidrag fra Norge og Norden.  Alt dette finner du i en 
egen spesialside om ISSW 2018.  

  

Linker til artikler og postere med bidrag fra Norge og 
om prosjekter i Norge kan du finne på norskred.no, 
under skredfag og fagressurser.  
 

 

 

Tore Humstad er sivil-
ingeniør i tekniske 
geofag, fagansvarlig 
for skreovervåking og 
–varsling i Vegdirek-
toratet og styreleder i 
Norskred.    
 

http://www.skredkonferansen.no/
http://www.skredkonferansen.no/
https://norskred.wordpress.com/skredfag/fagressurser/issw2018
https://norskred.wordpress.com/skredfag/fagressurser/issw2018
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ANDRE NYHETER 
Selv om ISSW tar mye plass i dette nyhetsbrevet, 
så har det skjedd det mye annet innenfor snøskre-
dområdet siden forrige nyhetsbrev kom ut i mai.   
 
For de som vil følge med på små nyhetsdrypp i det 
daglige, anbefaler vi å kikke innom vår twitterkonto 
eller feeden på skredfag-siden vår. Men noen ho-
vedpunkter kommer her.  
 

 
I løpet av sommeren og høsten 2018 ble det etab-
lert støtteforbygninger i området over Spisshusene 
i Lia i Longyearbyen. NGI utførte undersøkelser av 
permafrost og det aktive laget på toppen, og bereg-
net krav til fundamentering. SINTEF bidro med øv-
rige grunnundersøkelser. NGI designet støttefor-
bygningene som ble bygd av DS Entreprenør i en to-
talentreprise. Sweco stod for statikkberegninger og 
Rambøll utførte kontroll i byggefasen. Lenger oppe 
er det oppført snøskjermer for å redusere vindhas-
tigheten og dermed snøtransporten inn i løsneom-
rådene. Også disse var det NGI som designet. Norsk 
bergsikring stod for byggingen, mens Rambøll ut-
førte kontroll. For øvrig gjorde Statsbygg klimaana-
lyser med hjelp fra Instanes AS, Rambøll og Meteo-
rologisk institutt. Og Windsim har levert vindsimu-
leringer som grunnlag for plassering og utforming av 
både snøskjermer og støtteforbygninger. Disse tilta-
kene hadde som mål å sikre bebyggelsen i og neden-
for området der snøskredet i desember 2015 traff 
Spisshusene hvor to mennesker omkom.  

 

Noen av støtteforbygninger over spisshusene i Lia 
(foto: DS Entreprenør) 
 

 
Lenger sørvest, i området nedenfor Sukkertoppen 
(424 moh) og rundt utløpet av Vannledningsdalen, 
finnes mer bebyggelse som ligger innenfor fareso-
ner for skred. Det jobbes nå med å sikre også disse 
områdene. I løpet av høsten 2018 ble det utarbeidet 
ni skisser til ulike sikringskonsept. Av disse ble det 
arbeidet videre med utvalgte løsninger i en forpro-
sjektfase. Etter forprosjektfasen stod det igjen fem 

sikringskonsept. Kostnadsestimatene på disse lå 
mellom 200 og 400 mill. NOK. Dette var rene inves-
teringskostnader for selve tiltakene. Det har blitt 
gjort en nytte/kostvurdering av de ulike konseptene 
som også inkluderte kostnader til riving av eksiste-
rende bebyggelse, samt antatte drifts- og vedlike-
holdskostnader for sikringstiltakene.  
 

 

Sukkertoppen ved Longearbyen før 
støtteforbygningene har kommet på plass (foto: NRK) 
 

 
For å sikre sentrumsområdet av Longyearbyen må 
man håndtere snøskred som er dimensjonerende 
skredtype. Men også jord- og flomskred, og i noen 
grad steinsprang må tas med i løsningen. Av sik-
ringskonseptene fra forprosjektet, har myndighet-
ene valgt å gå videre med et konsept som sikrer sen-
trumsområdet med støtteforbygninger. Støttefor-
bygningene skal blant annet dekke området under 
Sukkertoppen, der skredet i februar 2017 løsnet. 
Langs foten av Lia skal det bygges en voll for å sikre 
mot jord- og flomskred, samt snøskred som kan 
løsne fra området nedenfor støtteforbygningene. 
Den sørlige delen av Lia skal ikke sikres med fysiske 
tiltak, og her vil man over tid måtte rive eksiste-
rende bebyggelse. Longyearbyen lokalstyre vedtok 
10.12.2018 å rive 142 boliger som en del av dette 
sikringskonseptet. 
 
Sørpeskred er dimensjonerende skredtype ved utlø-
pet av Vannledningsdalen på Haugen. Her planleg-
ges det ledevoller som skal lede sørpeskred trygt 
forbi eksisterende bebyggelse og ned til Longyear-
elva. Denne løsningen betyr at den øvre gangveien 
(Perleporten) må sløyfes, og at man på hovedveien 
opp mot Nybyen (Vei 500) skal etablere ny bro.  
 
Prosjektet gå nå over i en fase med detaljprosjekte-
ring, og deretter vil de første deler av de fysiske sik-
ringstiltakene bli bygget. Det er Skred AS sammen 
med det islandske firmaet HNIT som har stått for 
forprosjektering og som skal utføre detaljprosjekte-
ringen. Rambøll er ansvarlig for geoteknikk. Videre 
ansvar for de ulike fagområder er enda ikke klart. 

HVA SKJER I LONGYEARBYEN? 

https://twitter.com/norskred
https://norskred.wordpress.com/skredfag/
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NVE er oppdragsgiver, i stor grad på vegne av Long-
yearbyen lokalstyre. Bygging av tiltak vil muligens 
allerede begynne i 2019, men det vil trolig ta flere 
år før alle de fysiske tiltakene er på plass. I denne 
perioden er det etablert varslingsrutiner knyttet 
opp mot en beredskapsplan for evakuering. Skred 
AS vil levere varsler, mens UNIS står for observasjo-
nene.  

 

Kartutsnitt som viser neste trinn av sikringen i Long-
yearbyen i form av nye støtteforbygninger, fangvoll 
og ledevoler.    
 

  
 

 
Et stort felt innenfor håndtering av både snøskred-
fare og andre skredtyper fra bratt terreng, er kart-
legging av faresoner og vurdering av skredfare for 
tomter og bygninger iht. byggteknisk forskrift 
(TEK17). Der opereres det med sikkerhetsklassene 
S1, S2 og S3, som tilsier at kravet til sikkerhet mot 
skred, eller sekundæreffekter av skred, ikke må 
være større enn hhv. 1/100, 1/1000 og 1/5000 (også 
ofte kalt hundreårs-, tusenårs- eller femtusenårs-
skred). I løpet av sommeren og høsten 2018 har 
konsulenter levert faresonekart for skred fra bratt 
terreng for kommunene Oppdal (rapport fra Skred 
AS), Haram (rapport fra NVE), Lom, Skjåk, Vågå (rap-
port fra NGI), Ullensvang (rapport fra NGI) og  Vaks-
dal (rapport fra NGI). Til sammen antyder rapport-

ene for disse sju kommunene at 75 bygg ligger in-
nenfor 1/100 års faresone og 970 bygg ligger innen-
for 1/1000 års faresone.  

Norskred har vurdert 
å sette ned et ar-
beidsutvalg for å se 
på både metodikken 
og regelverket som 
brukes i slike vurde-
ringer. Av ulike grun-

ner, har vi ennå ikke kommet i gang med dette. Den 
viktigste grunnen har nok vært at det er vanskelig å 
definere foreningens eventuelle rolle. Akkurat nå 
avventer vi en offentlig anskaffelse fra NVE om bi-
stand til bransjestandard innen dette teamet (Dof-
fin 2018-319001). Tilbudsfristen for dette er 
14.1.2018. Muligens kan Norskred fungere som en 
slags en høringsinstans til de produktene som etter 
hvert utvikles, med vekt på snøskred. Vi avventer 
uansett eventuell oppstart til relasjonen til arbeidet 
med den nevnte bransjestandarden er avklart.        
 

 
Håndbok N200 Vegbygging, en av de viktigste veg-
normalene, ble publisert i revidert utgave i juli 2018. 
Denne erstatter forrige versjon fra 2014. De skred-
faglige temaene er i hovedsak samlet i kapittel 2 om 
underbygging og vegskråning. Særlig er avsnitt 207 
(om geologiske forundersøkelser) og 208 (om sik-
kerhet mot skred) relevante for snøskred. Sist-
nevnte avsnitt inneholder sikkerhetskrav til skred-
fare på veg, og er en tilpasning av sikkerhetskravene 
i byggteknisk forskrift til plan- og bygningslo-
ven, TEK17. Kravene gjelder for trafikk i flyt, og for 
områder og strekninger hvor det tilrettelegges for 
stans, som oppstillingsplasser og rasteplasser, gjel-
der sikkerhetskravene i TEK17. Sikkerhetskravene 
har tidligere vært gitt i NA-rundskriv 2014/8.  
 
I løpet av sommeren og høsten 2018 har Statens 
vegvesen ferdigstilt snøskredsikring i form av løs-
massetunnel og skredvoll langs E136 forbi skredlø-
pene Fantebrauta og Dølsteinfonna, åpnet E6 Nord-
nestunnelen og bygd snøskjermer langs fv. 890 mel-
lom Kongsfjord og Berlevåg i Finnmark. Hvilke 
skredløp som er sikret gjennom disse prosjektene, 
kan du bl.a. se på xgeo.no/veg.   
 
Statens vegvesen arrangerte i mai 2018 en dialog-
konferanse med aktuelle leverandører av automa-
tisk skredovervåking som igjen skal brukes til auto-
matisk stenging av veg fra et skred starter og før det 
når vegen. I sommer ble det lyst ut tre kontrakter 
som skal ta seg av slike oppgaver på fv. 293 i Holm-
buktura i Tromsø (doppler-radar), fv. 37 Tinnsjøve-
gen i Tinn (geofoner) og fv. 63 Stavbrekkfonna i 

 FARESONER I NORGE 

 SKREDSIKRING AV VEG 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_81.pdf
http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_62.pdf
https://doffin.no/Notice/Details/2018-319001
https://doffin.no/Notice/Details/2018-319001
https://www.vegvesen.no/_attachment/2364236/binary/1269980?fast_title=H%C3%A5ndbok+N200+Vegbygging+%2810+MB%29.pdf
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e136fantebrauta
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e136fantebrauta
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordnesfjellet
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordnesfjellet
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Skjåk (InSAR-radar). Wyssen Norge er valgt som le-
verandør på førstnevnte prosjekt, mens Cautus Geo 
er valgt på begge de to sistnevnte.  

 

Betongtunnel på E136 gjennom utløpet av skredløpet Fante-
brauta i Romsdalen (foto: Statens vegvesen) 
 

 
Vegvesenet publiserte i september SVV-rapport 615 
sammen med Norut og Romvesen AS og med hjelp 
fra Andøya Space Center. Denne tar for seg bruk av 
droner som er instrumentert med georadar (GPR). 
Dette kan være et nyttig verktøy i jakten på skred-
tatte som er begravet i snøen, og bruke til å avdekke 
egenskaper i snødekket.   
 
Statens vegvesen skal omorganiseres. Som del av 
regionreformen, har Stortinget bestemt at den de-
len av vegadministrasjonen som håndterer fylkesve-
ger skal flyttes fra Vegvesenet og over til de nye fyl-
kene fra 2020. Regjeringa har sendt ut på høring 
hvordan lovverket skal forandres for å legge til rette 
for nettopp dette. I høringsutkastet er det foreslått 
at skredfaglig beredskap fortsatt skal ligge på et na-
sjonalt nivå, uten at det ennå er spesifisert hvilke 
oppgaver som skal inngå i dette. Høringsfrist for inn-
spill til endringene er satt til 18. januar 2019.    
 

 
NORTIND skiller ut deler av tindeveglederutdan-
ningen i en egen modul som består av snø- og skred-
fag, ski- og breferdsel. I februar starter opptaket til 
den nye yrkesutdanningen for skivegledere. Det er 
NORTIND som melder dette på sine nettsider 2. no-
vember 2018. Skiveglederne får samme arbeidsfelt 
som tindevegledere ved føring og kurs på alpine og 
nordiske ski i Norge. Skiveglederkvalifiseringen vil 
bygge på de delene av tindeveglederkvalifiseringen 
som omhandler ski, snø- og skredfag, ski- og bre-
ferdsel. Kvalifiseringen vil strekke seg over tre vin-
tersesonger.  

– Kurset gjennomføres over tre vintersesonger, med 
ulike temaer. Det blir også lagt vekt på egenferdig-
het, både arbeidsrelatert og på egen hånd, sier 
Nortinds visepresident Jørgen Aamodt til Fri Flyt. 
Søknadsfrist for første kull er 31. desember 2018. 
 

 
 
Norsk fjellsportforum (NF) har publisert den 15. ut-
gaven av sin nasjonale kursstandard. Vinterse-
songen 2018/2019 er første sesong der deltakelse 
på videregående skredkurs er obligatorisk for opp-
tak til metodekurs. Statlige høgskoler/universiteter 
som tilbyr bachelorutdanning innen friluftsliv viet 
en spesiell plass i standarden, og vi anbefaler å ta en 
spesiell kikk på dette. Les mer om disse og flere 
andre endringer på side 4 i standarden.  Flere god-
kjente instruktører fra forskjellige organisasjoner 
(DNT, Bre og fjell, Fjellsentralen og Gygra AS), skal 
ifølge kursoversikten holde kurs etter denne NF-
standarden kommende vinter. Metodekurset kan 
du ta i Hemsedal, Oppdal, Sogndal, Tromsø, Rauland 
og Mjølfjell. Veilederkurset kan du ta i Romsdal, 
Hemsedal og Lyngen. 
 

 
Først litt nytt fra NVE og den regionale snøskred-
varslinga på varsom.no:  
 

Nye skredstørrelser: NVE 
startet sammen med sine 
samarbeidspartnere opp 
med daglig varsling av re-
gional snøskredfare 1. de-

sember. En av de viktigste endringene var at vi end-
ret navnene på skredstørrelsene, i tråd med EAWS’ 
vedtak. 
 
Observatørkurs: NVE startet kurssesongen med 
grunnleggende observatørkurs for snøskred (4A og 
3B) i Hemsedal i desember. Disse er en del av NVEs 
skredstige innen snøskredvarsling. Til vinteren ar-
rangeres også et åpent kurs i Tromsø for frivillige 
observatører (4A).   
 

 FJELLSPORT OG VEGLEDNING 

 SKREDVARSLING 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/publikasjoner/Statens+vegvesens+rapporter/_attachment/2442508
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-veglova-plan--og-bygningsloven-matrikkellova-vegtrafikkloven-yrkestransportloven-og-skatteforvaltningsloven-og-ny-lov-om-overgangsbestemmelser-ved-overforing-av/id2619702/?fbclid=IwAR03sM9WH-lGkyQmufu06MkEtqrAkNjurq27WDjbGTk101D-WNdLsjV2UnI&expand=horingsbrev
http://nortind.no/no/
https://www.friflyt.no/ski/naa-starter-opptaket-til-skiguideutdanningen?fbclid=IwAR1LOEip5X9tAqiHixmrFxo6F4TeZZ3ztU1AyirkDFPVCvgBWhCB01jYcWE
http://nortind.no/no/aktuelt-public
https://fjellsportforum.no/om/nasjonal-standard/
https://fjellsportforum.no/instruktorer/kurs-samlinger/
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/snoskredvarslingssesongen-er-i-gang/
https://norskred.wordpress.com/2018/08/27/nytt-fra-eaws/
https://norskred.wordpress.com/2018/08/27/nytt-fra-eaws/
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/om-snoskredvarslingen/skredstigen-yrkesutdanning-innen-snoskredvarslingen/
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/observatorkurs-i-tromso/
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Snøprofil i regObs: Regi-
streringsverktøyet regObs 
er nå utvidet med en egen 
modul for å lagre og visua-
lisere snøprofiler. Den 
første versjonen er alle-
rede ute på regobs.no, og 
på nyåret kommer samme 
funksjon også appen til re-
gObs. 
 
Fyrlyktprisen: Varsom.no 
vant prisen som årets IT-
fyrlykt i offentlig sektor. 
Juryen begrunnet tilde-
lingen med at klima-
endringer medfører økt 

ekstremvær, og dermed behov for gode verktøy for 
å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler. 
NVE tror mye av suksessen med Varsom skyldes tett 
dialog med brukerne – både i friluftslivet og blant 
profesjonelle. Det er lagt ned en betydelig innsats 
fra mange deler av «skred- og flom-Norge», noe 
som ifølge NVE har gitt et godt samarbeid mellom 
innbyggere, bedrifter, frivillige organisasjoner, en-
keltpersoner og flere offentlige etater. 
 
Meget stor skredfare? I sommer ga NVE ut en rap-
port som evaluerte varslet om faregrad 5 for Helge-
land lørdag 21. april 2018. Konklusjonen er at det 
ikke var over faregrad 4 i den aktuelle situasjonen. 
 
Ny PhD: Christopher D'Amboise, NVE, forsvarte sin 
PhD den 6. juni ved Inst. for geofag ved UiO. Chris 
sin avhandling hadde tittelen «Snowpack hydrology 
and how it pertains to snow avalanche forecasting”. 
Norskred gratulerer! 
 
Snøskuteropplæring: Kunnskap om snøskred og is 
ble høsten 2017 obligatorisk i opplæringen for alle 
som tar skuterlappen (se håndbok V860 fra SVV). 
NVE har nylig oppdatert to faktaark som brukes av 
trafikkskolene og skuterklubbene, for at skuterbru-
kere skal ta bedre hensyn til skredfare. 
 
Lokal skredvarsling (EAWS) 
Til slutt tar vi med litt om lokal skredvarsling. En ar-
beidsgruppe bestående av representanter fra flere 
EAWS har gjennomført en spørreundersøkelse blant 
tjenester i Europa som definer seg som lokal skred-
varsling (se Jaedicke et. al, 2018). Kartutsnittet ne-
denfor viser hvor mange respondenter det var fra 
hvert land.  
 

  
 
Arbeidsgruppen definerer her at lokal skredvarsling 
kan omfatte både små arealer (mindre enn regioner 
som brukes i regional skredvarsling), en samling av 
skredbaner, enkeltskredbaner og varsling rettet 
konkret mot et skredutsatt objekt (f.eks. hus, veg el-
ler anleggsområde). Undersøkelsen viser at varia-
sjonen er stor, både når det gjelder arealet som dek-
kes og designen av selve tjenesten. Bruk av felles 
standardelementer (som skredproblemer fra 
EAWS) ser likevel ut til å være utbredt.    
 

 
Etter forespørsel fra Skred- og vassdragavdelingen i 
NVE, satte Norskred ned et hurtigarbeidende utvalg 
som skulle gi innspill til NVE sitt arbeid med en norsk 
oversettelse av Avalanche Terrain Exposure Scale 
(ATES). Utvalget bestod av Linda Hallandvik, Chris-
ter Lundberg Nes, Håvard Toft Larsen, Andrea 
Mannberg, Birgit K. Rustad og Tore Humstad. Kjetil 
Brattlien bidro også. Den norske oversettelsen er 
kalt KAST (‘Klassifisering av skredterreng’). Utvalget 
leverte sitt notat i august 2018. Den viktigste anbe-
falingen fra utvalget bestod av å koble KAST tett til 
den originale ATES, slik at brukere fra ulike land som 
beveger seg over landegrensene, lett kan kjenne 
igjen systemet uavhengig av hvor de er. Utvalget an-
befalte også bruke tydelige og gjenkjennelige defi-
nisjoner i de ulike nivåene som KAST skal bestå av, 
nemlig publikumsmodell, teknisk modell og fareso-
nering i automatisk terrenganalyse (AutoKAST). Slik 
kan både brukere og utviklere, så langt det lar seg 
gjøre, vite med tall og modeller fra det ene nivået 
hva som menes med verbale begreper i det andre.  
 
NVE har gjennomført kartlegging for Romsdalen, Lo-
foten og Troms, og det er gode muligheter for at 
publikum kan bli bedre kjent med KAST ila. vinteren.  
  
 
 
 

 SKREDTERRENG 

http://www.varsom.no/nytt/nyheter-annet/varsom-vant-prisen-som-arets-it-fyrlykt-i-offentlig-sektor/
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/ikke-snoskredfaregrad-5-i-helgeland-21-april/
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/ikke-snoskredfaregrad-5-i-helgeland-21-april/
https://www.mn.uio.no/geo/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/geohyd/d_amboise.html
https://www.vegvesen.no/_attachment/2005942/binary/1206574
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/skuterkjoring-og-snoskred-2-nye-faktaark/
http://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_P11.12.pdf


10 
 

 
Her er noen faglige møteplasser som har vært ar-
rangert i løpet av høsten:  

• ISSW i Innsbruck (oktober) 
• Teknologidagen i Trondheim (om bl.a. digi-

talisert skredvarsling, naturfarer og dro-
ner) 

• Medlemsmøte for Norskred i Trondheim 
(oktober) med oppdatering på regObs, lo-
kal skredvarsling i EAWS og diskusjon om 
et eventuelt ISSW i Norge 2024.  

• Geofaredagen hos NORSAR (november) 
• Nationell Lavinsäkerhetskonferens i Öster-

sund (november). Se oppsummering f.eks. 
her 

Følgende møteplasser ligger i løypa framover 
• Rassikringskonferansen i Bergen 19.2.2019 
• Snow 2019, Siglufjördur, Island, 3.-

5.4.2019 
• Topptursymposium på Vatnahalsen 28.2.-

3.3.2019 
• Skredkonferansen 2019 (ca. første helga i 

november 2019) 
• Avalunsj, webinar til matpakka (se side 11) 
• Ditt forslag? Kontakt styret!  

Følg med ellers med på norskred.no/kalender 
 

 
Det er leit og ofte tragisk når ulykker og nestenulyk-
ker skjer som følge av snøskred. Men når de likevel 
skjer, er det alltid elementer i historiene som mange 
av oss kan kjenne oss igjen i. Derfor er det prisverdig 
at historiene deles, slik at vi alle kan lære av dem. 
Her er de siste historiene som er publisert på 
varsm.no:    

• Hendelse på Bentjordstind i Malangen 
29.9.2018. 

• Dødsulykke på Sydalsfjellet i Lofoten 2. ap-
ril 2018 

• Hendelse i Langfjordbotn i Alta 1.3.2018 
 

 
Skredkvelder: Snøskredvarslinga i Norge (v/NVE) 
har sammen med Center for Avalanche Research 
and Education (v/UiT), Fri flyt og en rekke lokale ar-
rangører arrangert skredkvelder i Trondheim og 
Oslo ved inngangen til ny vintersesong.  Trenden fra 
sist vinter, der vi så hvor populære disse informa-
sjonskveldene har blitt, fortsatte i høst. Planen var 
å holde to gratis forelesninger. Som følge av den 
store interessen (over 2000 i Trondheim og over 
3000 i Oslo) måtte arrangøren bytte lokale fra Blin-
dern på UiO til Chateau Neuf, og selge billetter til en 

symbolsk pris på 30 kr. Billettene ble revet bort på 
30 minutt. Det endte fullt hus og 1000 frammøtte i 
Oslo og ca. 500 i Trondheim. Planen var å streame 
forelesninga i Oslo, men på grunn av problemer 
med utstyret ble ikke alt med. Men foredragene til 
Markus Landrø (opptak fra 4:11) og Andrea Mann-
berg (opptak fra 17:45) er lagt ut på Facebook (se 
linker under navnene).    
 

  
Fullt hus under skredkvelden på Chateau Neuf i Oslo i no-
vember 2018 (foto: CARE) 
 
CARE: Forskere ved CARE var involvert i over 10 pre-
sentasjoner på ISSW og har publisert 3 artikler i in-
ternasjonale tidsskrifter ila. høsten. CARE har også 
fått ny hjemmeside i høst.   
 
Skiturister skal nås på engelsk: NVE har sammen 
med Innovasjon Norge startet et fremstøt for å 
hjelpe tilreisende turister til gjennomføre ha en 
trygge skiturer i Norge. Målet er at utlendinger og 
andre tilreisende alltid skal kjenne til og ta hensyn 
til skredvarslet på Varsom før de drar på tur. Dette 
gjelder både guider som har med seg grupper og 
dem som drar på egenhånd. Det er i dette samar-
beidet laget filmer om sikkerhet i fjellet, og disse 
promoteres nå av VisitNorway i mange kanaler.  
«Varsomkuben» (en boks på èn kubikkmeter) ved 
åtte flyplasser i samarbeid med Avinor i tillegg Inno-
vasjon Norge.  

 
Markus Landrø gir informasjon om norsk terreng, klima 
og varslingstjenester – på engelsk (skjermdup: visitnor-
way.com) 
 
Ny bok: Vi tar også med at Christer Lundberg Nes i 
høst har gitt ut en ny flott utgave av boka «Skikom-
pis» på forlaget Fri flyt. Førsteutgaven kom i 2013.  
 

 MØTEPLASSER 

 SKREDULYKKER 

 FORMIDLING 

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Teknologidagene/teknologidagene-2018/digitalisert-skredvarsling
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Teknologidagene/teknologidagene-2018/digitalisert-skredvarsling
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Teknologidagene/teknologidagene-2018/naturfareforum
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Teknologidagene/teknologidagene-2018/dronenettverket
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Teknologidagene/teknologidagene-2018/dronenettverket
https://www.creatingmilestones.org/single-post/lavinkonferens?fb_comment_id=1597144737014712_1601246623271190
http://www.skredsikring.no/
http://snow2019.is/
http://topptursymposium.no/
http://www.varsom.no/nytt/ulykkesrapporter-sno/snoskredhending-i-september-i-troms/
http://www.varsom.no/nytt/ulykkesrapporter-sno/snoskred-dodsulykke-sydalsfjellet-lofoten-1-april-2018/?fbclid=IwAR0IdOaEwLSY7g8QG6eF6FbGNVwFwwOZ_vgShBelcUiSrUrgV4oNAWy6gfc
http://www.varsom.no/nytt/ulykkesrapporter-sno/snoskred-ulykke-langfjordbotn-alta-1-mars-2018/
https://www.facebook.com/Snoskredvarsling/videos/249835415712566/
https://www.facebook.com/Snoskredvarsling/videos/946396905561197/
https://en.uit.no/site/care
https://www.visitnorway.com/things-to-do/great-outdoors/skiing/ski-touring/safety
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/varsomkuben-pa-flyplasser-og-varsomfilm-pa-visitnorway/
http://www.skikompis.no/
http://www.skikompis.no/
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Under banketten på ISSW 2018 ble det utdelt priser 
både for yngre og eldre bidragsytere i snøskredfa-
gene. Det norske fagmiljøet var godt representert i 
begge ender av skalaen. Karsten Lied (77) ble tildelt 
ISSW-prisen som en annerkjennelse av hans livs-
lange tjeneste for det internasjonale fagmiljøet med 
mål om sikring av liv og samfunn mot snøskredfare. 
Karstein var dessverre forhindret fra å motta prisen 
på banketten i Innsbruck, der hans mangeårige kol-
lega på NGI, Ulrik Domaas, leste opp en beskrivelse 
av Karsteins lange virke og pionerarbeid. Det ble 
blant annet vist til hvordan Karstein jobbet fram 
alfa-betametoden for beregning av utløpslengder 
(se bl.a. Lied & Bakkehøi, 1980). Noen uker senere 
ble Karstein overrakt diplomet under en tilstelning 
på NGI i Oslo. Norsk skredfaglig forening har sendt 
sine varmeste gratulasjoner med en velfortjent pris. 

 
Ulrik Domaas overrekker ISSW-prisen til sin mangeårige 
kollega og sjef, Karstein Lied (foto: NGI).  
 
For prisen «Young Snow Professionals (YSP) 
Award», også dette på ISSW, ble om lag femti inn-
sendte bidrag til konferansen vurdert av program-
komiteen. Av femti bidrag ble ti bidrag nominert til 
prisen. Blant de ti nominerte var Håvard Toft Larsen 
(25), som er student ved Universitetet i Bergen 
(med kombinert studieløp med Universitetet i Oslo 
og Montana State University) nomonert for sitt ar-
beid med GIS i ATES-kartlegging.  Det ble også Stian 
Langeland (29), som er daglig leder i Wyssen Norge 
AS, for sin presentasjon av risikomatriser i lokal 
skredvarsling. Les mer om dette på Norskred-blog-
gen.  
 
Markus Landrø deltok i den regionale finalen i 
«Forsker Grand Prix» i Tromsø 27.9.2018. Der kom 
han på tredjeplass med sine to presentasjoner om 
forskning på beslutningstaking i skredterreng.  

 
Masterstudent Sunniva 
Skuset ved NTNU ble 8. 
november tildelt Berg-
ringens pris for beste 
masteroppgave med «Ut-
løysing av sørpeskred i 
ulike snøtyper». Her tar 
hun for seg metodeutvik-
ling for å bidra til bedre 
varsling av sørpeskred-
fare, som ligger under 
jordskredvarslinga. 
 

 

 
 
Også våre østerrikske 
kollegaer har etablert 
snøskredforening. I en 
pause under ISSW i ok-
tober 2018 hadde de 
sitt første medlems-
møte. Det var påfal-
lende hvor likt dette 
møtet var Norskreds 
første årsmøte på Åndalsnes i november 2017.  Følg 
Österreichische Gesellschaft für Schnee und Lawi-
nen (ÖGSL) på Facebook eller på nettside oegsl.at. 
Vi ønsker dem lykke til og gleder oss til det som 
måtte komme av samarbeid og møteplasser på 
tvers av landegrensene. 
 

  
Oppstartsmøte i Österreichische Gesellschaft für Schnee 
und Lawinen i Innsbruck, oktober 2018 (foto: ÖGSL) 
 

 
 
 
  

 

Sunniva Skuset med 
prisen fra Bergringen 
 

 UTMERKELSER 

 ØSTERRIKSK FORENING 

https://norskred.wordpress.com/2018/05/01/snoskred-og-snoskredforskning-i-norge/
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/661F331BA0C1E067BB1C9FAB2106EC8A/S0022143000010704a.pdf/empirical_calculations_of_snowavalanche_runout_distance_based_on_topographic_parameters.pdf
http://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_P18.1.pdf
http://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O12.3.pdf
http://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_O12.3.pdf
https://norskred.wordpress.com/2018/10/19/young-snow-profesional-award/
https://norskred.wordpress.com/2018/10/19/young-snow-profesional-award/
https://uit.no/forskningsdagene/forskergrandprix/art?p_document_id=583987
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/prisvinnende-masteroppgave-om-sorpeskred-i-samarbeid-med-nve/
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/prisvinnende-masteroppgave-om-sorpeskred-i-samarbeid-med-nve/
http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/prisvinnende-masteroppgave-om-sorpeskred-i-samarbeid-med-nve/
https://www.facebook.com/OEGSL/
http://www.oegsl.at/
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MEDLEMSINFO 
Til slutt gir vi litt informasjon fra styret om status 
og kommende aktiviteter i Norskred.  
 

 
I vedtektenes § 15 har årsmøtet sagt at styret kan 
oppnevne egne arbeidsutvalg for å ta seg av spesi-
elle saker. Styret foretar selv oppløsning av de opp-
nevnte arbeidsutvalg når arbeidet ansees avsluttet. 
Styret vedtok i desember 2018 et konsept og en rap-
portmal for slik arbeid, der premisset er at oppga-
vene ikke skal bli for omfattende. Målet skal være 
belyse kort noen viktige faglige problemstillinger 
samtidig som man unngår å «ta over» andres jobb 
med å lage konkrete produkter/metoder.    
 
Utvalget for skredfag i arealplanlegging og byggesak 
er allerede nevnt i dette nyhetsbrevet under over-
skriften «Faresoner i Norge». Nedenfor nevner vi 
tre andre utvalg som er i gang.  
 
Skredlære i folkehøgskole: Dette utvalget skal 
jobbe med samarbeid om faglig opplegg og meto-

dikk for skiaktiviteter og un-
dervisning i skredlære på 
folkehøgskolene. Utvalget 
ledes pt. av Lars-Ove Eikje 
ved Nordfjord folkehøg-
skole.  

 
 
Skredfag i universitet og høgskole:  
Studentutvalget jobber nærmer seg en oversikt 
over eksisterende fagtilbud om snøskred på univer-

siteter og høgskoler. Utval-
get som ledes av Thomas 
Austin Stormoen ved NTNU 
og Ørjan Søderblom ved 
UiO, skal ha samling på 
Fonnbu i januar 2019.  
 

Kompetansestiger 
Dette utvalget skal jobbe med oversikter og harmo-
nisering av diverse kompetansestiger for skred-
kunnskap som brukes av frivillige organisasjoner og 

yrkesliv.  Utvalget har delta-
kelse av Norsk fjellsportfo-
rum, Nortind, Røde Kors og 
forhåpentligvis også NVE og 
Forsvaret. Initiativtaker er 
Stian Langeland.  

 

Styret vil holde medlemmene orientert om arbeidet 
i utvalgene. En naturlig meldepost vil være den nor-
diske skredkonferansen i november 2019.  
 
I tillegg kan vi nevne at årsmøtet har nedsatt en 
valgkomite som skal foreslå kandidater til neste års 
styrevalg. Valgkomiteen ledes av Markus Ecker-
storfer.  
 

 
 
Medlemsfordeler 
Som allerede informert på e-post, så har styret inng-
ått avtale med Vertical Playground om generell 
medlemsrabatt på 20 % på ordinære varer på 
vpg.no. Vi har også inngått avtale med Fri Flyt AS om 
rabatt på 30 % ved abonnement av magasinene Fri 
Flyt og UTE. Det gis også en generell rabatt på 20 % 
på diverse toppturbøker. Se e-post eller spør styret 
for å få tilsendt detaljer og rabattkoder. I den grad 
det inngås andre avtaler, vil medlemmene bli orien-
tert etter hvert. Disse fordelene kommer i tillegg til 
de opplagte fordelene dere allerede har; som stem-
merett, rett til å delta i dugnad og tilgang til fagmiljø 
og faginformasjon.  
 
Faktura på nyåret 
Årsmøtet i 2018 vedtok at kontingenten for 2019 
fortsatt skal være NOK 500,-. Faktura sendes ut ila. 
januar/februar 2019. Neste gang medlemmene kan 
fastsette kontingent, blir på årsmøtet i mai (mer in-
formasjon kommer). Vi håper at alle medlemmer vil 
fornye sitt medlemskap og på denne måten påvirke 
det videre arbeidet.    
 
Skredkonferansen 2019 
Styret i Norskred har inngått samarbeidsavtale med 
styringsgruppa for den Nordiske konferansen for 
snøskred og friluftsliv (skredkonferansen.no). Sty-
ringsgruppa består av representanter for Røde kors, 
DNT, Fri Flyt og NGI. I følge avtalen kan Norskred ut-
nevne ett medlem til programkomiteen og ta fagan-
svar for en eller flere workshoper torsdagen før 
selve konferansen.   
 
Webinar til lunsjen 
Hvis medlemmene er interessert og har gode ideer 
til innhold, vil vi prøve å gjennomføre noen faglige 
webinarer i lunsjtider en gang i blant gjennom vin-
teren. Vi ser for oss en 30 minutters presentasjon av 

et aktuelt 
tema, og 15 
minutter til å 
stille spørsmål. 
Noen forslag 
som allerede 

 ARBEIDSUTVALG I NORSKRED 

 INFORMASJON FRA STYRET 
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har kommet inn, er gjennomgang av NF-standar-
den, den nye skiveglederutdanningen til Nortind, 
snøprofilfunksjon i regObs, status i arbeidsutvalg og 
informasjon om sikringsarbeidet i Longyearbyen. 
Har du flere forslag, sender du disse til nors-
kred@norskred.no. Vi kommer tilbake hvis vi ser at 
dette lar seg gjennomføre.    
  

 
Vinteren er kommet godt i 
gang allerede, og i den for-
bindelsen ønsker vi å minne 
alle om at det er fint å ha ut-
styret i orden. Du har nok 
hørt det før, men vi sier det 
igjen. Husk å sjekke om din 
sender/mottaker fungerer 
som den skal, og øv deg på å 

bruke den. Sett i den nye batterier og finn noen å 
øve med. For de av dere som ønsker å friske opp 
kunnskapene, søk og redning kan blant annet snøs-
kredskolen på varsom.no gi deg et lite puff. Vi opp-
muntrer også til i samme slengen ta en sjekk av førs-
tehjelpspakken, at sondestangen og spaden er like 
hel, skredballongsekken fungerer som den skal.  
  

   DITT BIDRAG 
Vi nevner stikkordsmessig noen saker der styret 
ønsker hjelp fra medlemmene. Kontakt oss på nors-
kred@norskred.no, så kan vi ta det videre. 

• Skredvarslinga på varsom.no jobber med 
en oversikt over eksempler på ulike skred-
størrelser (etter ny EAWS-klassifisering). 
Har du gode foto av skredstørrelse 4 og 5, 
så er disse spesielt velkomne.   

• Lyst til å finne fagstoff eller skrive litt? Det 
er tidkrevende å lage nyhetsbrev som 
dette og styret har ikke kapasitet til å lage 
disse alene. Kanskje kan du bidra til å for-
midle noen nyheter fra din organisasjon el-
ler arbeidsplass? 

• Deepest rescue? Vi har fått en henven-
delse fra Tim Banfield i USA, som selv har 
vært med på vellykket kameratredning av 
skredtatt under 3-4 m skredmasser.  Han 
ønsker å lage oversikt over hvor dypt nede 
i snøen andre skredtatte har blitt reddet. 
Vet vi om noen har overlevd å ligge mer 
enn 4 m under snøen? Kontakt oss om du 
har info til Tim.      

 SESONGSTART 

 

 

Takk til våre støttemedlemmer 

                               

                         

  

             

mailto:norskred@norskred.no
mailto:norskred@norskred.no
http://www.varsom.no/snoskredskolen/kameratredning/sok-med-sender-mottaker-og-sokestang/
http://www.varsom.no/snoskredskolen/kameratredning/sok-med-sender-mottaker-og-sokestang/
mailto:norskred@norskred.no
mailto:norskred@norskred.no
http://www.varsom.no/snoskredskolen/snoskredvarselet-forklaring/snoskredstorrelser/
https://gripped.com/news/skier-saved-from-deep-under-rockies-avalanche

