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Nye vilkår for skredfag i vegsektoren 
Hvor er redningen når skred treffer veg? 
 
 

 ISSW til Tromsø i 2024? 
 
Viruskrøll for årets konferanser 
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Grandefonna, 17. januar 2019 
Forsidebildet viser den kronglete Ørnevegen (fv. 
63) mellom Geiranger og Eidsdal. Vegen består av 
elleve hårnålsvinger opp til fjellovergangen ved 
Korsmyra (620 moh). Vegen ble åpna i 1955 og 
fikk status som nasjonal turistveg i 2012. Det 
finnes kjente skredpunkt både nede ved fjorden 
og oppe ved Korsmyra. Nede til høyre på bildet ser 
vi utløpet av Grandefonna, slik det så ut etter et 
skred over vegen 17. januar 2019. Når vegen er 
stengt av snøskred, som her, er beredskapsferje 
eneste transportåre ut av Geiranger, siden vegen 
østover mot Skjåk er vinterstengt. Foto: Halgeir 
Dahle, Statens vegvesen.    

Vegen videre 
Det har vært en spesiell vintersesong. Noen ble i januar nødt til å møte 
opp hos ny arbeidsgiver, finne nye arbeidsoppgaver eller venne seg til ny 
ledelse – på grunn av politiske beslutninger om ny struktur i forvaltninga. 
Mange måtte håndtere skiftende snø- og værforhold, som ga raske og 
uoversiktlige endringer undervegs i vinter – og ikke minst; en særs snørik 
senvinter. Og alle fikk hverdagen snudd på hodet etter at koronapande-
mien slo til i Norge.   

Nå handler det derfor om vegen videre for mange av oss. Vegen videre for 
nettopp vegsektoren og all skredhåndtering som hører hjemme der. Noen 
begrensninger dukker nok opp, men sikkert like mange muligheter. Vi må 
også finne vegen ut av hjemmekontorene, ut på feltarbeid, inn på møte-
rommene og til andre møteplasser som må komme på et tidspunkt der 
framme. Forhåpentligvis har både private og offentlige bedrifter gode kår 
for å holde det gående, med godt fagarbeid og nødvendig lønnsomhet, til 
den dagen viruset innser at slaget er tapt. Vi er tross alt heldige som bor i 
et land som har ordninger for å holde aktiviteten og motet oppe i kre-
vende tider.    

Det handler om vegen videre også for NORSKRED. Vi hadde det første dia-
logmøtet den morgenen Donald Trump ble valgt til president i USA. Og dét 
føles jo som en stund siden nå. Selv om vi ikke kom ordentlig i gang før på 
Skredkonferansen på Åndalsnes et år senere, så bør vi likevel kunne si at 
vi snart er på vei ut av startblokka? Vi har iallfall prøvd oss litt fram med 
ulike initiativ. Noe har vi lykkes med. Men ikke alt. Det er ikke gitt hva vår 
plass skal være. Og i travle hverdager, er det nødvendigvis ikke forenings-
utvikling som står på førsteplass for flertallet av oss. Ikke minst derfor er 
vi glade for at medlemstallet øker litt og litt for hvert år. Både blant per-
sonlige medlemmer, støttemedlemmer og studenter er vi flere nå enn vi 
var i fjor. Det gir pågangsmot til å jobbe videre for mer kunnskap om snø 
og snøskred – med mål om smartere løsninger og færre ulykker, skader og 
andre ulemper som følge av skred. 

Heldigvis er tallet på alvorlige snøskredulykker betydelig lavere denne vin-
teren enn snittet for de ti siste årene.   

Stå på framover! Om nødvendig fra hjemmekontorene. Og med tilstrek-
kelig samarbeid med, og avstand til, fagfeller, oppdragsgivere og gjester.   

Styret  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

     
 

           
             

 
 
 

 
 
 
Norsk skredfaglig forening (NOR-
SKRED) 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:  120 
Studentmedlemmer:  25 
Støttemedlemmer:  10 
Tallene er oppdatert pr. 27.4.2020 
Les mer om medlemskap og opptaks-
kriterier på norskred.no/medlemskap 
 
Styret  
Tore Humstad (leder) 
Birgit K. Rustad (nestleder) 
Andrea Mannberg 
Markus Eckerstorfer 
Stian Langeland 
Kalle Kronholm (1. vara) 
Rune Engeset (2. vara) 
Styret ble valgt av årsmøtet 13.5.2019 
og konstituert i styremøte 25.10.2019. 
Neste styrevalg blir årsmøtet i 
13.5.2020. 
 
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 
emneknagg: #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!  
 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@94410,6912293,11/hva:%7E(%7E(id%7E824))
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HOVEDSAKEN 
Som en del av regionreformen som trådte i 
kraft fra 1. januar 2020 har det skjedd store 
endringer i vegsektoren. De nye fylkeskom-
munene har tatt over administrasjonen av fyl-
kesvegene og bygget opp egne fagmiljø for å 
håndtere dette. Og Statens vegvesen, som 
dermed har mistet både oppgaver og mange 
ansatte, har gjennomgått en stor omorganise-
ring for å tilpasse seg en ny virkelighet. Vi har 
sendt spørsmål til noen av dem som organise-
rer skredfag i vegsektoren for å høre hvilke 
konsekvenser dette har gitt.     
 

 
 
Myndighet og regelverk 
 
De første spørsmålene går til Heidi Bjordal, 
som er sjefingeniør innen klima og geofag på 
Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.  

Hva er de viktigste endringene i ansvarforde-
lingen mellom Statens vegvesen og fylkene?  

– Tidligere hadde vi sams vegadministrasjon, 
det vil si at ansatte i Statens vegvesen i tillegg 
til riksvegene, også forvaltet fylkesvegene på 
vegne av fylkene. Fylkeskommunene priori-

terte politisk gjennom 
sine budsjetter og be-
talte for de oppgavene 
som ble gjort. Det vil si 
at Vegvesenet sine an-
satte fulgte opp drifts-
entreprenører, planla 
prosjekter, løste akutte 
oppgaver både for sta-
ten og for fylkene. Nå 
gjør fylkeskommunene 
disse oppgavene selv, 
med egne ansatte. 

Mange av dem er riktig nok rekruttert fra Sta-
tens vegvesen som har avgitt nesten 2000 stil-
linger. Dessuten, i det som ble igjen av Statens 
vegvesen, opphørte de gamle regionene (nord, 
midt, vest, sør og øst). Disse er nå erstattet av 
en divisjonsstruktur som er delt opp etter 

landsdekkende fag- og ansvarsfelt (dvs. Utbyg-
ging, Drift og vedlikehold, Transport og sam-
funn, Trafikant og kjøretøy pluss IT og Felles-
funksjoner).  

 
Organisering: Slik ser det nye organisasjonskartet til 
Statens vegvesen ut. Regionene er borte, og organi-
seringen er i stedet basert på landsdekkende fagdi-
visjoner (se detaljene på vegvesen.no). 

Hvorfor ble disse endringene gjort?  

– Dette er en politisk beslutning som ble tatt av 
Stortinget fordi oppgaver skulle overføres fra 
staten til de nye fylkene i forbindelse med re-
gionreformen. Gjennom nye oppgaver skulle 
fylkeskommunene få en sterkere rolle som 
samfunnsutvikler.  

Hvilke oppgaver har din avdeling mtp. sikring 
mot skredfare?  

– Enheten Myndighet og regelverk har ansvaret 
for regelverket for skredsikring av veg, og vi kan 
gi råd og veiledning i hvordan regelverket skal 
forstås. Vi foretar også kontroll og teknisk god-
kjenning av konstruksjoner på riks- og fylkes-
veg. Dette gjelder blant annet skredoverbygg 
og høye murer. Vi skal være like tilgjengelige 
for alle vegholdere, både divisjonene i Statens 
vegvesen, fylkeskommunene og det statlige 
selskapet ‘Nye veier’. 

– Vi er i ferd med å etablere et nettverk med 
alle disse partene, og vi kommer til å bruke 

 
Heidi Bjordal er sjef-
ingeniør ved ‘Klima 
og geofag’ på Myn-
dighet- og regelverk i 
Vegdirektoratet 
 

ENDRINGER I VEGSEKTOREN 

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-statens-vegvesen/organisasjonskart
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regionreform/regionreform/id2477186/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regionreform/regionreform/id2477186/
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-statens-vegvesen/organisasjonskart?enhet=LAA00&forelder=LAA00
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dette nettverket til å få innspill til hvordan re-
gelverket skal utvikles. Vi ønsker også samar-
beid med resten av bransjen slik at vi kan gi vårt 
bidrag til utvikling av nye løsninger og sikrings-
metoder.  

Hva jobber dere med nå? 

– Det første vi har gått løs på når det gjelder 
regelverk, er å revidere veiledningen ‘V138 Ve-
ger og snøskred’. Den trenger å bli oppdatert 
med nye sikringsmetoder og ny teknologi, og vi 
kommer også til å rendyrke den mer mot sik-
ring. Vi håper at vi snart kan gi ut en revidert 
utgave av et av kapitlene i veiledningen, nemlig 
kapittel 6 om beregning av dimensjonerende 
skredstørrelser, sier Heidi Bjordal   

Geofag i divisjonene 

I de nevnte divisjonene i det nye Vegvesenet, er 
det to divisjoner som har fått geofagseksjoner. 
Den ene ligger på Divisjon Utbygging og den 
andre ligger på Divisjon Drift og vedlikehold. 
Det er sistnevnte seksjon som har flest ansatte 
som jobber med skredfaglige oppgaver. De 
neste spørsmålene går derfor til seksjonsleder 
Viggo Aronsen.   

Din seksjon har det 
største skredfagmiljøet i 
Statens vegvesen. Hvor-
for ble dette miljøet lagt 
til divisjonen Drift og 
vedlikehold? 

– Skredfaget i Statens 
vegvesen, som dekker 
alle skredtyper, handler 
i stor grad om å bidra til 
de operative avdeling-
ene som drifter og vedlikeholder vegene.  Der-
for ble dette fagmiljøet i hovedsak lagt til 
denne divisjonen.  Det må også nevnes at fag-
folk med skredkompetanse fra andre divisjoner 
bidrar, spesielt ved behov for akutt utrykning 
og skredfarevurderinger, samt til snøobserva-
sjoner for skredvarslinga. 

Hva er de viktigste skredfaglige oppgavene som 
din seksjon skal løse? 

– Seksjonen har fått i oppgave å bygge opp na-
sjonal skred- og flomberedskap etter den nye 
vegloven §10. Dette blir en geofaglig beslut-
ningsstøtte som skal være tilgjengelig for alle 
vegeiere, dvs. både europaveger, riksveger, fyl-
kesveger og veger som driftes av Nye veier.  Vi 
samarbeider da med fagmiljøet på Trafikksty-
ring og beredskap, som også organiserer veg-
trafikksentralene. Så langt har mye av skred-
jobbingen vært konsentrert rundt etablering av 
denne tjenesten.  

– Våre fagfolk jobber også med planlegging, 
prosjektering og anleggsoppfølging av skred-
sikringstiltak. Kursing av entreprenørene som 
drifter vegene har vært et omfattende arbeid 
så langt i vinter. Før denne vinteren etablerte 
vi et nytt kursopplegg, med kurskompendium 
og mer praktisk øvingsopplegg både ute og 
inne.  

I tillegg jobbes det med FoU-prosjekter. 

 

Du nevnte den nye beredskapsfunksjonen. Hva 
gjør denne?  

– Beredskapsfunksjonen er fortsatt under etab-
lering, og så langt i 2020 har mye av arbeidet 
gått med på å videreføre gode praksiser fra de 
tidligere regionene samt innlemming av noen 
nye løsninger. Fra 1. januar var to nye bered-
skapstelefoner på plass, med døgnbemannet 
beslutningsstøtte for skred og flom hele 
året.  Vi har èn gruppe for Sør-Norge og èn for 
Nord-Norge.  Disse kan brukes av alle som drif-

 
Viggo Aronsen, sek-
sjonsleder for Geo-
fagseksjonen på Divi-
sjon Drift og vedlike-
hold 

 
Nytt kursopplegg i Statens vegvesen for håndtering 
av skred og flom bruker praktiske scenarier mtp. vur-
dering av egen og andres sikkerhet ved skred og 
skredfare. Her inngår både plastfjell fra Ortovox, 
mikorglassballonger fra Biltema og et fiktivt vegnett 
som underlag.  Foto: Stein R. Larssen (SVV) 

https://www.vegvesen.no/_attachment/740624/binary/1003961?fast_title=H%C3%A5ndbok+V138+Veger+og+sn%C3%B8skred.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/740624/binary/1003961?fast_title=H%C3%A5ndbok+V138+Veger+og+sn%C3%B8skred.pdf
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-statens-vegvesen/organisasjonskart?enhet=BFA10&forelder=BFA00
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-statens-vegvesen/organisasjonskart?enhet=CFA30&forelder=CFA00
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_2#%C2%A710
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23/KAPITTEL_2#%C2%A710
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-statens-vegvesen/organisasjonskart?enhet=DEA00&forelder=DEA00
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/om-statens-vegvesen/organisasjonskart?enhet=DEA00&forelder=DEA00
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2634727
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ter vegene og som trenger bistand til farevur-
deringer.  Skredberedskap handler om mye 
mer enn bare å rykke ut og bistå ved hendelser. 
Det jobbes forebyggende med informasjon, 
opplæring og varslingssystemer, og med vei-
ledning for å redusere konsekvensene etter 
hendelser. Denne våren har vi fått som særskilt 
oppdrag å forberede vegsektoren på flomtopp 
og langvarig snøskredsesong, med mye snø i 
fjellet, midt i koronapandemien.  

Fylkeskommunane som nye aktørar 

Som følgje av regionreforma og oppgåveover-
føring frå Vegvesenet til fylka, er Stein Olav 
Njøs ein av dei som har bytta jobb. Han var tid-
legare leiar for Geo- og skredseksjonen i Veg-
vesenet sin ‘Region vest’. No er han leier for 
Geofag i Vestland fylkeskommune.    

 
Korleis har det gått å 
byggje opp eit nytt 
skredfagmiljø i Vestland 
fylke?  
– Det gått veldig greitt. 
Fagmiljøet på Geofag 
består av topp moti-
verte medarbeidarar. Vi 
har fem geologar og fire, 
snart fem, geoteknika-
rar. Alle har ei fortid i 
Statens vegvesen og 
gjekk over til Vestland 

fylkeskommune 1. januar i år. Dei har høg fag-
leg kompetanse innan sine fagfelt inkludert 
skred. Dette gjer at Vestland har eit skredfagleg 
miljø som er i stand til å handtere dei ulike opp-
gåvene og utfordringane som møter oss i ar-
beidskvardagen. 
 
Kva er dei viktigaste skredfaglege oppgåvene i 
fylkeskommunen? 
– Vi skal yte fagleg bistand og støtte til våre 
oppdragsgjevarar internt i Vestland fylke. 
Dette omfattar skredfagleg rådgjeving ved 
planlegging, prosjektering og bygging av nye 
fylkesvegprosjekt,  samt skredsikringstiltak, 
skredfaglege oppgåver innan drift- og vedlike-
hald og sjølvsagt rådgjeving ved akutte skred-
hendingar på veg. På denne årstida går det med 

ein del tid til skredfarevurderingar på våre fyl-
kesvegar, mellom anna i samband med som-
maropning av vinterstengte fjellovergangar. 
 
Kva for samarbeid har de etablert med Statens 
vegvesen og andre aktørar i fagmiljøet?  
 
– Gjennom ein overbygningsavtale med Sta-
tens vegvesen (iht. Stortingsvedtak), som gjeld 
for 2020, har me bl.a. inngått samarbeidsavtale 
med Geofag Drift- og vedlikehald (Viggo Aron-
sen sin seksjon) innan skredfag. Dette gjeld råd-
gjeving og prosjektstøtte, skredfagleg bistand 
ved akutte hendingar på veg, bidra med fag-
kompetanse ved gjennomføring av kurs, sam-
arbeid innan utarbeiding av beredskapsplanar 
for naturfare og anna generell kompetansebyg-
ging innan skredfag. Fagmiljøet har i vinter 
gjennomført snøobservasjonar for skredvars-
linga, noko som inneber tett samarbeid med 
dei andre aktørane som deltek i det arbeidet. 
Utover dette er det så langt ikkje formalisert 
noko samarbeid med andre aktørar, avsluttar 
Njøs 
 

 
Når vi er inne på veg, så er det fleire aktørar 
som treng å forholde seg til skredfare på veg. 
Ved mistanke om at personar og køyretøy kan 
vere involvert i skred, er det Politiet som har 
ansvar for å leie redningsarbeidet. Slik det er 
lagt opp i Norge, vil dei måtte samarbeide 
både med andre redningsetatar og frivillige 
redningsorganisasjonar for å gjennomføre søk 
og redning. Dei vil også måtte samarbeide 
med vegeigar eller lokalkjende og skredkom-
petente, for å få oversikt over kva fare red-
ningspersonellet utsett seg for. Det nyopp-
starta kompetansesenteret for fjellredning i 
Lom inviterte i vinter til arbeidssamling for å 
diskutere temaet.    
 
Tekst: Albert Lunde og Dag Inge Bakke 
 
Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning er 
plassert i Norsk fjellsenter i Lom. Så langt er 
dette eit forprosjekt som er initiert for å bygge 
opp eit felles kompetansesenter for all fjellred-
ning i Noreg. Eit unikt samarbeid mellom frivil-
lige og offentlege instansar i Noreg, gjer at liv 

 
Stein Olav Njøs, leiar 
for Geofag på Seksjon 
for planlegging og ut-
bygging i Vestland fyl-
keskommune 

REDNING NÅR SKRED TREFF VEG 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d8d645a4a373417d955530e8830d5e87/no/pdfs/prp201920200001t01dddpdfs.pdf
https://issuu.com/norskfjellsenter/docs/fjellredning
https://www.norskfjellsenter.no/


6 
 

kvart år blir redda. Men korleis blir samarbei-
det og kunnskapen dei enkelte sit med doku-
mentert og delt med andre? Og kven tek ansvar 
for at forsking når ut til dei frivillige? Kven vil ta 
initiativ til ny forsking om redning i fjellet? 
Desse spørsmåla skal Nasjonalt kompetanse-
senter for fjellredning forsøke å finne svar på. 
Slik vil senteret skape ein nasjonal arena der 
praksis og kunnskap møtest og dokumenterast 
slik at ny kunnskap og forsking veks fram. 

 
 
Arbeidssamling om redning og skred mot veg 
 
20 deltakarar, med til saman mykje erfaring frå 
frivillig, privat og offentleg arbeid innan red-
ning og beredskap, møttest til ei intensiv ar-
beidssamling på kompetansesenteret for fjell-
redning (sjå over) i Lom 23. – 24. januar 2020. 

Samlinga var retta 
mot fjellrednings-
teneste, bered-
skap og offent-
lege instansar. 
Den tok for seg ei 
rekkje problem-
stillingar knytt til 
kva konsekvensar 
eit våtare, villare 
og meir ekstremt 
klima vil få for 
vegnettet og red-
ningstenesta i No-
reg.  
 

Initiativtakar Albert Lunde innleidde, og Rune 
Engeset frå NVE presenterte bakgrunnen for 
kunnskapen om klimaendringar og korleis 
dette vil verke inn på skredaktivitet i ulike delar 

av landet. Deretter heldt Tore Humstad fore-
drag om korleis Statens vegvesen rustar seg til 
eit endra klima med meir skred og flaum. Etter 
dette gjekk deltakarane inn i tverrfaglege grup-
per for å diskutere kva som er og blir utford-
ringane for den lokale beredskapen ved skred 
og ras mot vegnettet.  
 
Einar Helge Hansen frå Jølster Røde Kors Hjel-
pekorps presenterte unike erfaringar frå den 
svært komplekse og langvarige redningsinnsat-
sen etter flaumskreda i Jølster 30. juli 2019. 
Brannvesenet og ambulansetenesta følgde opp 
med sine roller i den same hendinga. Deretter 
snakka Albert Lunde om risikostyring ved 
skredredningsaksjonar, eit tema han har tatt 
doktorgrad på, før deltakarane igjen danna 
grupper og diskuterte kva for redningsaktivite-
tar som kan vere aktuelle ved skred og ras som 
råkar vegnettet.  
 
Denne relativt stutte arbeidssamlinga gav frå 
seg mange læringspunkt og aktuelle tema for 
vidare utgreiing, både praktisk og akademisk. 
Dette blir nærare oppsummert i ein eigen rap-
port. I tillegg såg ein verdien av tverrfaglege be-
traktningar, og kva kunnskap om kvarande sine 
roller har å seie for utvikling av lokal beredskap.  
 

 
Aktuell problemstilling: Om lag ein månad etter arbeids-
samlinga, den 25. februar 2020, trefte eit svært stort skred 
riksveg 15 i Lom, ved Knutstugu berre to kilometer vest for 
der vi hadde samlinga. Ingen trafikantar vart ramma. To 
bilar vart stoppa tidsnok av raudt ljos som vart utløyst av 
skredradar då skredet gjekk. Skredet vart gjennomsøkt av 
lokal redningsteneste (foto: Albert Lunde). 
 
 

 
Har du innspel til forprosjektet for Nasjonalt kompe-
tansesenter for fjellredning, kan du kontakte Dag 
Inge Bakke på dag@norskfjellsenter.no)  
 

 
Albert Lunde har lang erfa-
ring med søk og redning etter 
skred, både som politibetjent 
i Lom og frå innats i frivillig 
redningsteneste. I 2019 full-
førte han sin PhD om temaet.  
 

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimatilpasning
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimatilpasning
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/sogn-og-fjordane/om/aktuelt-og-nyhende/skred-jordras-jolster-vassenden/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/sogn-og-fjordane/om/aktuelt-og-nyhende/skred-jordras-jolster-vassenden/
https://norskred.wordpress.com/2019/12/13/2394/
https://norskred.wordpress.com/2019/12/13/2394/
https://www.fjuken.no/Nyheiter/2020/02/25/Radar-stengte-riksvegen-f%C3%B8r-skredet-kom-21180443.ece
https://www.fjuken.no/Nyheiter/2020/02/25/Skredet-er-grundig-gjennoms%C3%B8kt-21177380.ece
https://norskred.wordpress.com/2019/12/13/2394/
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Deler av løsneområdet for skred ved Knutstugugrove 
25. februar 2020. Dette er et skredpunkt på riksveg 15 
i Lom. Foto: Eivind Juvik , Statens vegvesen) 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@159604,6874356,13/hva:%7E(%7E(id%7E849)%7E(id%7E90)%7E(id%7E89))
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ANDRE SAKER 
Det er mye som rører seg i fagmiljøet. Vi får 
ikke med oss alt, og vi har heller ikke plass til 
alt i et slik nyhetsbrev. Men vi sender stadig ut 
spørsmål til medlemmer, studenter og støtte-
medlemmer om de har bidrag til nyhetsbrev 
og blogginnlegg. Så dersom du savner tema du 
synes er interessante, eller du selv ønsker å 
fortelle om noe om eget arbeid, så må du 
huske å sende oss bidrag eller innspill, gjerne 
fortløpende. Så lager vi nye nyhetsbrev når vi 
har fått nok stoff fra dere.  
 

 

 
CARE ved UiT forsker på beslutningstaking i skredterreng 
 
Panelstudie og nye forskere 
 
Tekst: Andrea Mannberg, UiT/CARE 
 
Forskerne i CARE  starter opp en panel-studie. 
CARE ønsker å følge 10 000 nordmenn i 10 år. 
Målet er å identifisere faktorer som fremmer 
og hemmer gode beslutninger i skredterreng. 
Panelet vil bli lansert høsten 2020 etter at høs-
tens skredseminarturné er avsluttet. Høsten 
2019, og starten av våren 2020, gjennomførte 
CARE i samarbeid med snøskredvarslinga hos 
NVE 13 skredseminar rundt om i Norge. Cirka 
3000 mennesker besøkte sesongens skred-
seminarer. Både de og alle andre som er villig 
til å delta, kan registrere seg ved å følge denne 
lenken: http://tinyurl.com/carepanel   
 
Vi nevner også at CARE har fått internasjonalt 
anerkjente forskere med på laget. Professor i 
samfunnsøkonomi og psykologi, George 
Loewenstein (Carnegie-Mellon University) og 
førsteamanuensis Christin Schulze (Max-

Planck-Institut für Bildungsforschung) skal 
hjelpe til med forskningen på CARE. Og leder 
for Snow and Avalanche Lab (ved Montana 
State University), Jordy Hendrikx var i Tromsø i 
to måneder høsten 2019 for å samarbeide med 
norske forskere ved CARE, NVE og Norce. Mar-
kus Landrø har, i samarbeid med andre fors-
kere på CARE, publisert to artikler i Cold Region 
Sciences i løpet av 2019. Disse kan dere lese om 
i bloggen på norskred.no.  
 
 

 

 
NGIs forskningstasjon Fonnbu i april 2020. Foto: Henrik 
Langeland 
 
Snøskredforskning i perioden 2020-2022 
 
Tekst: Christian Jaedicke, NGI  
 
NGI er i gang med en ny treårsperiode med 
snøskredforskning. Sist høst samlet vi idéer og 
innspill fra forskere, deltakere på snøskredkon-
feransen på Voss og medlemmer i Norskred. 
Dette ble gjort for å utarbeide et nytt og spen-
nende program for den nye perioden. Mange 
interessante forskningstemaer ble foreslått, 
men vi har dessverre ikke anledning til å ta med 
alle.  
 
Grunnideen er å belyse skredutløp fra et pro-
babilistisk perspektiv. I vårt daglige arbeid skal 
vi vurdere fare med en viss sannsynlighet. For 
skredfarekartlegging er dette definert som en 
nominell årlig sannsynlighet for skred mot be-
byggelse. For varsling trenger vi en sannsynlig-
hetsberegning for skred mot et objekt i løpet av 
24 timer.  
 

 NYTT FRA CARE 

 NYTT FRA NGI 

https://uit.no/site/care
http://tinyurl.com/carepanel
https://norskred.wordpress.com/2019/11/19/naturen-er-en-krevende-laeremester/
https://norskred.wordpress.com/2019/11/19/naturen-er-en-krevende-laeremester/
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Hva er sannsynligheten for at vi får nok snø til 
å utløse et skred i bestemte skredløp vi skal 
vurdere? Hva er nok snø? Hvilken bruddkant-
høyde bør vi regne med? Hva er sannsynlighe-
ten for at skredet løsner når vi først får så mye 
snø? Er det vinden som sørger for denne meng-
den snø, eller er det nedbøren? Eller begge? 
 

 
Hva er nok snø? Målestasjonen ved Fonnbu har iallfall 
mye snø i april 2020. Foto: Henrik Langeland, NGI 
 
Forskningen for de neste tre årene er delt inn 
etter tre faser knyttet til en skredhendelse. Alle 
fasene skal bidra til å forstå den samlede sann-
synligheten for skred som vi til slutt skal vur-
dere.  
 
Den første arbeidspakken omhandler "skred-
dannelse" (avalanche formation), fra været slår 
til og til skredet løsner naturlig. Her skal vi 
komme nærmere sannsynlighetsfordelinger 
for bruddkanthøyder, vindeffekter og forhå-
pentligvis en ny probabilistisk utløsningsmo-
dell.  
 
I arbeidspakke to skal vi jobbe med skredet i 
bevegelse, altså skreddynamikken. Målet for 
treårsperioden handler om å utarbeide og fer-
digstille en ny og fysisk basert snøskredmodell.  
  
I arbeidspakke tre skal vi se på effekten av skred 
mot objekter i skredbanen og dødeligheten til 
personer i bygninger som blir truffet av skred. 
Fra før av finnes det lite forskning om norsk 
byggestil med trehus og lette materialer som er 
utsatt for snøskred. 
 
Enkelte temaer har en plass i alle disse tre ar-
beidspakkene som vi har samlet i CRT "cross 

program topics". Effekten av skog, klima-
endringer og observasjoner av interessante 
skredhendelser blir ivaretatt her. Vi ønsker i 
stor grad å involvere samarbeidspartnere og 
eksterne i forskningsarbeidet de neste tre 
årene. Derfor oppfordrer vi alle som har gode 
idéer og innspill, utfordringer og spørsmål til 
fortløpende å ta kontakt med oss. Vi er også in-
teressert i masterstudenter og annet forsk-
ningssamarbeid som kan bidra til å gi oss bedre 
forståelse av hvordan snøskred fungerer. 
 
Beskrivelsen på NGIs hjemmeside av mål og 
planlagte leveranser fra snøskredforskningen 
er nylig oppdatert.   
 

 

 
Er du også en snønerd som har lyst til å treffe likesinna? 
Foto: Jostein Aasen, NVE 
 
Varsomvenn 
Vil du bidra til et bedre snøskredvarsel i Norge? 
Og vil du være med på fagsamlinger arrangert 
av Snøskredvarslinga? I 2020 lanserer NVE 
"Varsomvenn" som et prøveprosjekt.  
 
NVE ser at det er ønskelig at de som ikke er 
med i observatørkorpset, men som likevel vil 
være med å bidra, skal få et felles møtepunkt 
der de fra tid til annen kan bli oppdatert på me-
toder og mønster for vurderinger samt dele 
sine erfaringer med andre.  
 
De har derfor lansert Varsomvenn. Opplegget 
er for alle som har kursing på et høyt nivå innen 
snø og skredobservasjoner, som aktivt utfører 
slike observasjoner og skredfarevurderinger, 
og som ønsker å være med i et faglig fellesskap 
sammen med likesinnede. Varsomvenn er for 
deg personlig og ikke knyttet til firma eller or-
ganisasjoner.   

 NYTT FRA NVE 

https://www.ngi.no/Prosjekter/Snoeskredforskning
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Les mer om prosjektet Varsomvenn på var-
som.no!  
 
 
Bransjestandard og bratt terreng 
Som tidligere nevnt har NVE, i samarbeid med 
bransjen, utarbeidet en ny nettbasert veileder 
for hvordan utføre en skredfarevurdering for 
bratt terreng iht. plan- og bygningsloven (pbl) 
og byggteknisk forskrift (TEK 17). Veilederen 
kom ut på andre høringsrunde i vinter med frist 
til å gi innspill 31. mars. NVE går nå, sammen 
med representanter fra bransjen, gjennom hø-
ringsinnspillene. 
 
Snøomvandling 
NVE ga i vinter ut et faktaark om snøomvand-
ling. Dette oppsummerer etablert kunnskap 
om nedbrytende omvandling, smelteomvand-
ling og oppbyggende omvandling. For sist-
nevnte er det laget spesiell beskrivelse av kant-
korndannelse nær overflaten som følge av 1) 
temperatursvingninger gjennom døgnet, 2) 
tørrsnø over våtsnø og 3) balansert inn- og ut-
stråling. Det er laget nye figurer til temaet.  

 
En av flere figurer i faktaark 01/2020 fra NVE 
(ill.: Georg Sojer/NVE) 
 
 
Utløpssoner i Varsom-appen 
I april 2020 ble Varsom-appen oppdatert med 
mulighet til å legge inn teoretiske utløpssoner 
som bakgrunnskart i tillegg til potensielle løs-
neområder. Kartene viser korte, middels og 
lange utløp i ulike blåtoner. Disse skal repre-
sentere hhv. ~50 %, ~25 % og ~5 % av skred-
hendelsene.  
 
Les mer bratthet- og utløpssonekart på var-
som.no. 
 

 
Skjermdump av nytt teoretisk utløpskart i Varsom apppen 
 
Omriss av skred 
Omriss av skredhendelser (skredpolygon) fra 
den nasjonale skreddatabasen har i det siste 
blitt langt mer tilgjengelig i NVE-sine kartverk-
tøy. Og det kommer stadig flere polygon inn i 
databasen. Etter hvert vil også satellittdetek-
terte skred legges inn automatisk med egne 
omriss. Sjekk temakartet for skredhendelser og 
prøv selv.  
 
Dette blir også tema på digital faglunsj, 
‘Avalunsj’, 13. mai 2020 kl. 11:15. Da vil Odd-
Are Jensen i NVE demonstrere funksjonaliteten 
og svare på spørsmål.  
 
 

 
Det er gjort en grundig jobb med å legge inn omriss av 
skredhendelser, som her fra en jordskredsyklus i Jølster 
30. juli 2019. Vil snøskred-folka bli like ivrige?  Ill.: skjerm-
dump fra NVE Skredhendelser). 
 

https://varsom.no/snoskredvarsling/om-snoskredvarslingen/varsomvenn
https://varsom.no/snoskredvarsling/om-snoskredvarslingen/varsomvenn
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/ny-horing-av-nve-veileder-for-kartlegging-av-skredfare-i-bratt-terreng/
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_01.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_01.pdf
https://varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/bratthet-og-utlopssonekart/
https://varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/bratthet-og-utlopssonekart/
https://varsom.no/snoskredskolen/skredterreng/bratthet-og-utlopssonekart/
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser
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Walters blander 
En leser av Åndalsnes Avis sendte inn dette bildet av et skred i Set-
nesfonna i Rauma 15. april 2020.  Leseren lurte på om andre hadde 
sett lignende snøballer i skred før. Dette førte til en liten diskusjon 
på Norskred sin Facebook-gruppe. Forsker Walter Steinkogler fra 
Østerrike meldte seg. Han har forsket på dette fenomenet og bl.a. 
annet presentert noen funn på ISSW i 2013 og 2014. Eksperimenter 
utført i Sveits, med snø som kastes rundt i en sementblander med 
konstant temperatur, viste at slike snøballer ble dannet i et hårfint 
temperaturområde, mellom -1 og 0 °C; ikke for kald og ikke helt våt. 
God gammeldags kramsnø altså.  

Referanser:  
Steinkogler, W. et al., 2013 
Steinkogler, W. et al., 2014 

Kulene oppstår i ba-
lansen mellom å av-
rundes av trommelbe-
vegelsen og vokse i 
sammenstøt med 
andre snøkorn.   

Foto: Nils Hole/Åndalsnes Avis  

https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item/1936
https://arc.lib.montana.edu/snow-science/item/2141
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Følgende konferanser og samlinger ble/blir 
forhindret fra å gjennomføre som følge av den 
globale koronapandemien:  

• Workshop om NGIs snøskredforsk-
ning, planlagt 18.3.2020 (avlyst) 

• Bransjeseminar med NVE om skred i 
bratt terreng, planlagt 19.3 (avlyst) 

• Interpraevent i Bergen 2020 (utsatt) 
• ISSW i Fernie 2020 (utsatt) 

 
Se mer info om de to sistnevnte nedenfor:  
 

 
 
ISSW i Fernie er utsatt til 3.-8. 2021. De som 
allerede har sendt inn sammendrag må gjøre 
dette på nytt. Det åpnes opp for ny innsending 
fra januar 2021. Se ellers utfyllende info på 
konferansens hjemmeside eller ta kontakt på 
info@issw2020.com.  
 
 

 
Interpraevent 2020 i Bergen er utsatt til 31.5 – 
3.6 i 2021 og vil bli forsøkt arrangert stort sett 
som i 2020. Både innsendte bidrag, ekskursjo-
ner, program med foredragsholdere og innhold 
ellers blir som i år dersom alle vedstår seg sine 
bidrag og forespørsler om foredrag. Så langt 
ser det ut til at de fleste blir med neste år. Også 
alle «keynote speakers» er med. Det er forelø-
pig ikke åpnet for nye bidrag, men dette kan bli 
aktuelt dersom mange trekker sine bidrag til-
bake. Det blir gitt rom for å oppdatere allerede 

innsendte bidrag. Utfyllende informasjon er 
lagt ut på konferansens hjemmeside.  
 
 

 
 
Samarbeid om å få ISSW til Norge i 2024 
 
Samtidig som at mye er usikkert på kort sikt, 
må vi også tenke framover. Norges vassdrag- 
og energidirektorat (NVE), Norges Geotek-
niske Institutt (NGI), Statens vegvesen og Uni-
versitet i Tromsø (UiT) har gått sammen om en 
søknad for å få den internasjonale snøskred-
konferansen, ISSW, til Norge i 2024.  
 

 
Skisse til logo for mulig ISSW i Tromsø i 2024 (ill.: 
Maren K. Johnsen, NGI) 
 
 
Tekst: Rune Engeset, NVE 
 
NVE og UiT ved Rune Engeset og Andrea Mann-
berg presenterte muligheten for å arrangere 
ISSW i Tromsø i 2024 til styringskomiteen for 
ISSW, da den fant sted i Innsbruck i 2018. Sty-
ringskomiteen var positive til ideen, og de opp-
fordret oss til å lage en norsk søknad. Det er vi 
i gang med nå, og vi har fått med oss Statens 
vegvesen og NGI i planleggingskomiteen. Vi har 
også fått positive tilbakemeldinger fra flere fag-
personer, organisasjoner og bedrifter som øns-
ker å være med å arrangere. ISSW er den 
største snø- og snøskredfaglige konferansen i 
verden, med 1100 deltagere i 2018. ISSW ar-
rangeres normalt annethvert år. Stedet ISSW 
holdes roterer mellom USA, Canada og Europa. 
Nå er årets ISSW 2020 utsatt til 2021 på grunn 
av Covid-19, og mange må utsette turen til 

VIRUSKRØLL FOR KONFERANSER 
 

 

ISSW TIL TROMSØ 2024? 

http://issw2020.com/
mailto:info@issw2020.com
https://www.interpraevent2020.no/
https://www.issw.net/
https://www.issw.net/
https://norskred.wordpress.com/skredfag/fagressurser/issw2018/
http://issw2020.com/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnorskred.wordpress.com%2Fkalender%2F&psig=AOvVaw11vv68fc5ZHId-B2_HP0Ez&ust=1587992011019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODW4a-RhukCFQAAAAAdAAAAABAD
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neste år. Vi satser allikevel på å levere søkna-
den i juni i år, slik at vi får gleden av å ha ISSW 
på hjemmebane her hos oss i 2024 (eventuelt 
2025 om alle konferanser skyves ett år). 
 
ISSW er svært opptatt av å være en arena for å 
knytte kontakter og nettverk, få frem og disku-
tere ny kunnskap og ideer, og ikke minst legge 
vekt på at praktikere og forskere deltar sam-
men med fokus på anvendt kunnskap.  
 
Vi i planleggingskomiteen ønsker oss svært 
gjerne støttebrev fra relevante bedrifter og or-
ganisasjoner for å legge ved søknaden, slik at vi 
kan underbygge at Norge er det riktige valget 
neste gang ISSW skal holdes i Europa. 
Ta gjerne kontakt med Rune Engeset 
(rue@nve.no) om du ønsker å bidra. 
 

 
Her er noen tips til populærvitenskapelige og 
historiske dokumentarer om snø og snøskred.  

 
«Dødelige snøras», om eksperimenter med bil 
i skredløp. Laget av Caravan for BBC, og vist på 
NRKs nettspiller fra 12.2.2020.   
 

 
NRK har sammen med andre nordiske allmenn-
kringkastere laget en dokumentarserie om 
hvordan is og snø preger samfunna våre. Andre 
episode tar for seg snøskred. Den finnes på  
NRKs nettspiller fra 2.1.2020.  

 
Denne vinteren var det femti år siden den ver-
ste snøskredulukka i Hordaland. Sju personar 
mista livet da et skred traff anleggsbrakkene til 
kraftutbygginga i Mauranger nord for Folge-
fonna. Dagsrevyen (NRK) dro på besøk til de på-
rørende. 
 
 

 

 
DNTs podkast Utestemmer hadde 14.11.2019 
besøk av tindevegleder og skredobservatør 
Marit Svarstad Andresen for å forberede seg 
best mulig til neste topptur på ski. 
 
Studio 2 i NRK P2 hadde 8.11.2019 Kjetil Bratt-
lien som gjest (10 minutter). Temaet var: 
«Hvordan unngå døde i snøskred i vinter» 
 

 

 
Finn informasjon fra Skredkonferansen på Voss 
(1.-3.2019), inkl. presentasjoner, referat og 
Norskred sine bidrag på våre nettsider.  

DOKUMENTARER OM SNØSKRED PODCAST OG RADIO 

SKREDKONFERANSEN PÅ VOSS 

https://www.issw.net/about-issw
https://www.issw.net/about-issw
mailto:rue@nve.no
https://tv.nrk.no/program/KOID26004618
https://tv.nrk.no/serie/snowhow/sesong/1
https://tv.nrk.no/serie/snowhow/sesong/1
https://www.nrk.no/vestland/ulukka-i-fjellet-har-prega-bygdefolket-i-50-ar-1.14853192
https://www.nrk.no/vestland/ulukka-i-fjellet-har-prega-bygdefolket-i-50-ar-1.14853192
https://podtail.com/no/podcast/utestemmer/tema-snoskred/
https://podtail.com/no/podcast/utestemmer/tema-snoskred/
https://podtail.com/no/podcast/utestemmer/tema-snoskred/
https://radio.nrk.no/podkast/studio_2/nrkno-poddkast-25559-162213-08112019170100
https://radio.nrk.no/podkast/studio_2/nrkno-poddkast-25559-162213-08112019170100
https://norskred.wordpress.com/skredfag/fagressurser/skredkonferansen-2019
https://tv.nrk.no/program/KOID26004618
https://tv.nrk.no/serie/snowhow/sesong/1
https://www.nrk.no/vestland/ulukka-i-fjellet-har-prega-bygdefolket-i-50-ar-1.14853192
https://podtail.com/no/podcast/utestemmer/tema-snoskred/
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MEDLEMSINFO 
Til slutt gir vi litt informasjon fra styret om 
status og kommende aktiviteter i Norskred.  
 

 

 
Årsmøtet 2020 i Norsk skredfaglig forening blir 
avholdt som digitalt møte 13. mai kl. 19-21. 
Styret vil orientere om forslag til strategi for 
Norskred, ta opp noen spørsmål om profesjo-
nelle kursserier framover, velge nytt styre og 
fastsette medlemskontingent. Vi satser ellers 
på et faglig innlegg og gjennomføre et par 
andre årsmøtesaker. På grunn av koronasitua-
sjonen blir det ingen lokale samlinger, så hver 
enkelt får ordne med servering på sin post. For-
mell innkalling kommer 28. april, fullstendig 
saksliste med dokumenter kommer innen 5. 
mai.    
 

 
 
Norskred startet opp med faglige webinar, så-
kalte Avalunsj, i 2019. Det ble avholdt tre i 
2019, og så langt i 2020 har vi vært gjennom 
fire. Det femte kommer til lunsjen 13. mai, som 
oppvarming til årsmøtet om kvelden samme 
dato.   
 

 
 
Følgende er Avalunsj-er er gjennomført så 
langt i 2020: 

• Konsekvenser av klimaendringer for 
skianlegg, 15. januar (basert på rapport 
fra Vestlandsforskning, 2017)  

• Skredmedisin. Behandling av skred-
tatte, 21. februar (basert på artikkel fra 
Skaiaa og Thomassen, 2016) 

• SVELAV - yrkesutdanning for arbeid i 
skredterreng i Sverige, 31. mars (basert 
på oppdatert kursopplegg for yrkesut-
øvere) 

• Nytt droneregelverk fra januar 2021, 
24. april, basert på Luftfartstilsynets 
utkast til nye regler til åpen, spesifikk 
og sertifisert kategori 

 
Kommer:  

• Opptegning av skredomriss (polygon) i 
NVE Skredhendelser, 13. mai kl. 11:15 

 
Har du forslag til nye Avalunsj-er, er det bare å 
ta kontakt med styret. Har du en god ide og for-
slag til en foreleser, er det gode sjanser for at vi 
kan få det til.   
 

 
 
Faktura for medlemskontingent vil straks bli 
sendt ut. Vi er klar over at enkelte medlemmer 
eller bedrifter kan ha utfordringer med likvidi-
teten pga. koronasituasjonen.  Si gjerne fra om 
du ønsker å utsette betalingen, så finner vi en 
ordning. Om du ikke ønsker å forlenge med-
lemskapet, er det fint om du sier fra om dette, 
så slipper vi å bruke unødvendig fritid på å lete 
i bankutskrifter og administrere påminnelser.  
 

 
 
Det var mye aktivitet i arbeidsutvalgene i for-
kant av Skredkonferansen på Voss i fjor høst. I 
vinter har det vært begrenset aktivitet, bort-
sett fra i valgkomiteen som har innstilt kandi-
dater til vårens styrevalg. Disse kan du lese mer 
om i sakspapirene til årsmøtet.  
 

 
 
Tips: les om historiens største snøskredulykke 
til sjøs; for 250 år siden (v/ Astor Furseth).   

 ÅRSMØTE 13. MAI KL. 19 

 DIGITALE FAGLUNSJER 

 MEDLEMSKONTINGENT 2020 

 ARBEIDSUTVALG 

 BLOGG 

https://www.vestforsk.no/nn/2017/konsekvensar-av-klimaendringar-norske-skianlegg
https://tidsskriftet.no/2016/03/klinisk-oversikt/skredulykker-og-behandling-av-skredtatte
http://svelav.se/tema/professionella-utbildningar/
http://svelav.se/tema/professionella-utbildningar/
https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/veiledning/
https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/veiledning/
https://gis3.nve.no/link/?link=SkredHendelser
https://norskred.wordpress.com/2020/04/10/2524/
https://norskred.wordpress.com/2020/04/10/2524/


15 
 

 
 
 

  

De driftsansvarlige på E134 har gitt sola litt hjelp til selvhjelp ved å 
strø svartkalk (også kalt snøåting) på denne skavlen før sommeråp-
ning av vegen utenfor Haukeiltunnelen (Foto: Stian Langeland) 
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Takk til våre støttemedlemmer 

 

                                   

 

                              

 

                   

  

                                                   


