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Forsidebildet viser skredløpet og sikringsvollen ved Sle-
dalsfonna i Strandadalen på Sunnmøre, denne gangen i 
sommerdrakt (foto: Statens vegvesen) 

 
 
 

 
 
 
Norsk skredfaglig forening (NORS-
KRED) ble stiftet 22. desember 2016 
og er en medlemsstyrt forening av fag-
folk som gjennom sin virksomhet ar-
beider for å øke kunnskapen om snø 
og snøskred samt begrense ulykker, 
skader og andre ulemper som følge av 
snøskred 
 
Medlemmer  
Personlige medlemmer:  108 
Studentmedlemmer:  20 
Støttemedlemmer:  9 
Tallene er oppdatert pr. 1.8.2019 
Les mer om medlemskap og opptaks-
kriterier på norskred.no/medlemskap 
 
Styret  
Tore Humstad (leder) 
Birgit K. Rustad (nestleder) 
Markus Eckerstorfer 
Stian Langeland 
Andrea Mannberg 
Kalle Kronholm (1. vara) 
Rune Engeset (2. vara) 
Styret ble valgt av årsmøtet 13.5.2019 
og blir konstituert i neste styremøte 
Neste styrevalg blir årsmøtet i 2020. 
 
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 gitt på framsida. Etter noen uker 
kan noe av stoffet gjenbrukes på net-
tet, men altså; medlemmene først.  
 

Sensommer, skriving og høring 
 
Før ferien la vi en krevende vinter bak oss. Flere snøskredulykker fikk fa-
tale utfall, og vi måtte åtte år tilbake i tid for å finne en like alvorlig ulyk-
kesvinter. Mange av oss har vært involvert i vanskelige avgjørelser i for-
bindelse med disse hendelsene. Andre har deltatt i en rekke krevende 
prosjekter og oppgaver som krever innsikt og klokskap.  
 
De fleste har sikkert gjort seg ferdig med en velfortjent sommerferie. 
Og det kan komme godt med når nye oppdrag skal løses til høsten og 
vinteren. Gjennom sommeren har vi fått nye påminnelser om hvilket 
krevende klima vi står overfor i vårt brattlendte land. Vi har fått nye på-
minnelser om hvor sårbare vi plutselig kan være. Nordvestlandet fikk 
nysnø langt nedover fjellsidene i starten av juli. Og i samme måned 
førte intense og lokale regnbyger til store flom- og jordskredskader i 
Sunnfjord og Nordfjord. I august fikk Jordalen i Voss og Brumunddal i 
Hedmark oppleve lignende utfordringer. Også hovedstaden fikk trøbbel 
da lokal og intens nedbør fylte gatene med vann 4. august. I samfunns-
debatten refereres det ofte til at «her har det aldri gått skred før», og 
«slikt vær har vi aldri sett maken til». Når manns minne er kort og de 
akseptable returperiodene desto lengre, blir analysene våre desto vikti-
gere. Vi må tenke eller beregne oss fram til sannsynligheter for at ska-
der likevel kan oppstå. Vi opplever ofte at vi har for lite erfaring og for 
tynt datagrunnlag. Hensynene er mange og avveiningene desto vanske-
ligere. Men disse sjeldne hendelsene bekrefter iallfall at det «utenke-
lige» faktisk skjer noen ganger. Slike erfaringer får vi ta med oss. Det 
samme kan vi gjøre med siste vinters utfordringer. Det er mange faglige 
problemstillinger å kikke videre på. Vi får bruke høsten godt.  
 
Og du kan gjerne bidra. Dette er en kortversjon av et nyhetsbrev først 
og fremst for å for å minne hverandre på noen frister som kommer 
veldig kjapt allerede i august og september. Du kan melde interesse 
for Skredkonferansen i Voss i november, Interpraevent-kongressen i 
Bergen i mai neste år, og du kan gi høringsuttalelser til ny bransjestan-
dard for skred i bratt terreng innen slutten av september. Du kan også 
komme med forslag til innhold i neste nyhetsbrev. Les mer om dette på 
de neste sidene.    
 
Vi ønsker alle en fin sensommer og en god start på høstsesongen. 
 
Tore Humstad, styreleder (for styret) 
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HOVEDSAKEN 
I denne kortversjonen av et nyhetsbrev gir vi 
informasjon om kommende konferanser, 
kongresser og høringsrunder.  Neste fullver-
dige nyhetsbrev er planlagt ila. septem-
ber/oktober, avhengig av om vi får inn nok 
stoff.   
 

 
 

 
 
INTERPRAEVENT-kongressen kommer til Bergen i 
11. – 14. mai 2020. Arrangøren vil trekke til seg et 
bredt spekter av internasjonale interessenter innen 
naturfarer. Snøskred et av flere viktige tema. Denne 
utgaven av INTERPRAEVENT arrangeres av NVE, Sta-
tens vegvesen, NGI og den internasjonale Interpra-
vent-bevegelsen i samarbeid med Universitetet i 
Bergen og Bergen kommune. Programkomiteen 
ønsker seg bidrag fra både forskere, praktikere be-
slutningstakere og forvaltere. Send inn bidrag innen 
31. august 2019.  
 
Les mer om dette her:  
http://www.interpraevent2020.org  
 
 
 

 
 
Den Nordiske konferansen om snøskred og friluftliv 
(ofte forkortet Skredkonferansen) blir arrangert på 
Voss 1.-3. november 2019, med en ekstra work-
shopdag 31. oktober. Programkomiteen ønsker nå 
bidrag (sammendrag, papers, forslag til symposium 
og paneldebatter). Frist for å melde inn bidrag er 
satt til 1. september 2019. 
 
Les mer om dette her:  
https://www.skredkonferansen.no/nyheter/skred-
konferansen-call-for-papers 

  

 
Workshoper 31. oktober 2019 
Norskred har fått mulighet til å utforme forslag til 
faglige halvdagseminarer under workshopdagen 31. 
oktober. Vi tenker at dette kan være en god anled-
ning til å samle en større del av det profesjonelle 
fagmiljøet uten at dette går på bekostning av den 
brede, allmenne profilen til konferansen for øvrig. 
Så kan deltakerne på workshopen velge om de vil 
være med på hele konferansen eller ikke. Vi har fo-
reslått to målgrupper (undervisning/veiledning og 
teknisk-naturvitenskaplig) og to halvdagseminarer 
for hver av disse målgruppene.  For de som jobber 
med undervisning/veiledning har vi foreslått et se-
minar om skredlære i folkehøgskolen og ett seminar 
om søk, redning og skredmedisin for organiserte 
grupper på tur. For teknisk-naturvitenskaplig mål-
gruppe har vi foreslått et seminar om lokal snøs-
kredvarsling og et seminar om faresoner og skred-
sikring. Vi kommer tidlig på høsten tilbake med de-
taljer og info om hva som lar seg gjennomføre. Har 
du spørsmål eller innspill, til workshopene, kan du 
uansett sende disse til norskred@norskred.no.   
 

 
 

 
NVE lager en bransjestandard for kartlegging av 
skredfare i bratt terreng. En felles bransjestandard 

 INTERPRAEVENT I BERGEN 

 SKREDKONFERANSEN PÅ VOSS 
 HØRING OM BRANSJESTANDARD 

http://www.interpraevent2020.org/
http://www.interpraevent2020.org/
https://www.skredkonferansen.no/nyheter/skredkonferansen-call-for-papers
https://www.skredkonferansen.no/nyheter/skredkonferansen-call-for-papers
https://www.skredkonferansen.no/nyheter/skredkonferansen-call-for-papers
https://www.skredkonferansen.no/nyheter/skredkonferansen-call-for-papers
mailto:norskred@norskred.no
mailto:norskred@norskred.no
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skal gjøre det enklere for bransjen å kartlegge i hen-
hold til sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift 
TEK17. Frem til nå har det ikke eksistert noen felles 
bransjestandard. Målet er at skredfarevurderinger 
skal bli enklere å bestille, utføre, etterprøve og 
bruke. NVE har siden mars 2019 samarbeidet med 
bransjen om å utvikle denne bransjestandarden. 
Den skal omfatte skredfarevurderinger som svarer 
ut sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). 
Bransjestandarden stiller krav til omfanget av slike 
utredninger, og omfatter skredtypene steinsprang, 
steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sør-
peskred. 
 
Målgruppen for bransjestandarden er først og 
fremst konsulenter som tar på seg kartleggingsopp-
drag, samt uavhengig kontroll for kommuner og pri-
vate utbyggere. Den vil også være nyttig for opp-
dragsgivere som skal bestille slike oppdrag. 
 
Høringsperioden er 1.august – 23.september. 
 
Finn mer informasjon og utkast til dokumenter her:  
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-
og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestan-
dard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/ 
 
Snøskred er belyst i vedlegg 2.  
 
Innspill til høringsdokumentet sendes til 
nve@nve.no med referanse “201841729-4 firma/ 
person” i emnefeltet innen 23. september 2019 
 
 

 
 
Styremøter: Det nye styret som ble valgt på årsmø-
tet i mai vil prøve å gjennomføre møte så raskt som 
mulig slik at vi kan avklare mer omkring vårt bidrag 
til skredkonferansen, samt legge en strategi for fo-
reningens virksomhet framover.   
 
Faglunsj: Vi minner ellers om faglunsjene 
«Avalunsj». Før ferien hadde vi tre møter, ett om 
snøprofilverktøy i regObs, ett om KAST og ett om 
Sknow skiradar. Til høsten har vi bl.a. planer om en 
faglunsj om klimaendringer og konsekvenser for 
snøskred. Du må gjerne komme med dine forslag til 
tema. For de som ennå ikke har tatt sjansen på å 
koble seg opp på en faglunsj, så krever det ingen an-
nen forberedelse enn å klikke på noen linker og sitte 
og lytte. Det er ingen krav til å presentere seg eller 
delta aktivt. De som ønsker kan stille skriftlige eller 
muntlige spørsmål på slutten. Følg med utover høs-
ten.  

 
Økonomi: Vi minner også om at de som ikke har be-
talt medlemskontingent for 2019 gjerne gjør det så 
fort som mulig. Vi bruker mye verdifull frivillig tid til 
å sende påminnelser. Vi tar en ny runde med påmin-
nelse i disse dager. Følg med i innboksen dersom du 
er en av dem som har glemt å betale.    
 
Nyhetsbrev: Neste nyhetsbrev kommer i septem-
ber/oktober. Hjelp oss gjerne med info og fagstoff.  
 
Norsk skredfaglig forening takker sine støttemed-
lemmer for samarbeidet:  

 INFORMASJON FRA STYRET 

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/horing-nve-har-laget-en-bransjestandard-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
mailto:nve@nve.no
mailto:nve@nve.no
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