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Skredvarslingstjenester skal gjøre samfunnet sikrere, 

men de må selv håndtere usikkerhet  

 

 På tide å oppdatere seg? 
Ny veileder for skredfarevurderinger etter 

teknisk forskrift er klar til bruk 
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Svalbard, 26. februar 2019 
Bildet viser støtteforbygninger ved Sukker-
toppen i Longyearbyen på Svalbard. Denne 
delen står i det nederste løsneområdet som 
løsnet i den fatale skredhendelsen desember 
2015. Støtteforbygninger skal redusere 
sannsynligheten for skredutløsning. Flere 
sikringstiltak er under oppføring i Longyear-
byen. I påvente av disse, utføres lokal skred-
varsling som et midlertidig tiltak som gir be-
slutningsstøtte for evakuering. Les mer om 
varslingen i dette nyhetsbrevet (foto: Holt 
Hancock).  

ER DU MUTA? 
For et år det har vært! Hvem skulle trodd at en pandemi (‘koronaen’) 
skulle kåres til årets ord av Språkrådet? Eller at VG-leserne skulle kåre 
en fagbyråkrat til årets navn? Pandemien skulle iallfall prege året for 
oss alle. Fjellførere og veiledere, stod plutselig uten gjester, elever og 
studenter – i en snørik og lang vinter som ellers ville vært både inn-
bringende og interessant. Noen oppdrag har gått tapt. Andre har kom-
met til.   

De fleste av oss har fått erfaring med hjemmekontor, hjemmeundervis-
ning eller til og med undervisning hjemmefra. Digitale plattformer har 
vært rådende for faglig samarbeid. Mange har lært hverandre å kjenne 
på nye måter. Hvem tar initiativ til å slå på webkamera i møtene, hvem 
glemmer å mute, og hvem er frimodige nok til å mute alle andre? Hvem 
forholder seg stille i bakgrunnen? Og hvem stiller med kreative bak-
grunnsbilder? Menneskelige faktorer, som vi ofte snakker om i snøs-
kredsammenheng, viser seg å være til stede også i det digitale livet.    

Uansett hvilke personlige erfaringer den enkelte har gjort seg dette 
året, har vi fått demonstrert hvordan samvirket mellom faglige råd og 
politiske prioriteringer kan fungere. Ulike land har valgt ulike strategier. 
Hva som fungerer best, kan sikkert diskuteres. Men vi har uansett fått 
flere referanser å ta med oss, når det blir vår tur til å gi faglige råd i en 
annen, kritisk situasjon. Personlig stil vil sikkert påvirke oss i måten vi 
gjør dette på. Men filosofen Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) var 
tidlig ute med å bruke språklige bilder om rådgivning som kan passe i 
vår sammenheng: 

Advice is like snow 
the softer it falls 
the longer it dwells upon 
and the deeper it sinks 
into the mind 
 

Året har vist oss at det uventede innimellom faktisk skjer. Det er ikke 
godt å vite hvilken kompetanse som plutselig blir etterspurt og som må 
brynes mot samfunnets ofte motstridende prioriteringer. Plutselig er 
det din tur til å gi, forsvare og kanskje justere faglige råd.  
 

            

 

 
 
 

 
 
 
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  
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Urpu Hapuoja (2. vara) 
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10.5.2021. 
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norskred@norskred.no 
Tlf. styreleder: 901 40 850 
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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. I etter-
tid kan noe av stoffet gjenbrukes på 
nettet, men altså; medlemmene 
først!  
 

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2020/koronaen-er-arets-ord-2020/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jB3EoL/espen-rostrup-nakstad-er-aarets-navn-i-vg
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Johan Kristofers er geotekniker, jordskredvarsler og snøskredobservatør 
i Statens vegvesen. Her gjennomfører han snødekkeundersøkelse ved 

Svarthamartinden ved Oldervik i Tromsø (foto: Johan Kristofers) 



4 
 

HOVEDSAKEN 

Snøskredvarsling som 
beslutningsstøtte 
 
Varsling og overvåkning av snøskredfare skal 
sikre samfunnet, men tjenestene må selv hånd-
tere usikkerhet, både i datagrunnlaget og i bud-
skapet. Hvordan gjøres det? I dette nyhetsbrevet 
har vi invitert medlemmer og bedrifter til å be-
skrive eller reflektere over skredvarsling. Flere 
kommer inn på ‘usikkerhet’.  
 
Tekst: Tore Humstad 
 
I denne åttende utgaven av nyhetsbrevet «Skred-
fag» fra Norsk skredfaglig får vi et innblikk i for-
skjeller mellom den offentlige, regionale skred-
varslingen (på varsom.no) og lokale varslingstje-
nester som vanligvis utføres av private bedrifter 
på oppdrag for en bestemt «problemeier». Hva vi 
skal kalle lokale varslingstjenester som dekker 
mindre areal eller bestemte objekt, er under dis-
kusjon, både i det norske og det europeiske fag-
miljøet.    
 
Diskutert på arbeidsmøte på Voss 
På et arbeidsmøte om nettopp lokal snøskredvars-
ling under Skredkonferansen på Voss i fjor, kom 
det nemlig fram at det ennå ikke fantes èn enkelt 
definisjon på hva lokal skredvarsling er. Men den 
viktigste forskjellen fra en mer generell, regional 
varslingstjeneste, er at den lokale skredvarslingen 
skal dekke en spesifikk målgruppes konkrete be-
hov. Eksempler på slike målgrupper kan være 
kommuner, infrastruktureiere, alpinsentra eller 
bedrifter som utfører spesielle arbeidsoperasjo-
ner i skredutsatt terreng. Det konkrete behovet 
kan være evakuering av bebyggelse, stenging av 
veg og jernbane, skredsikker utførelse av vedlike-
hold rundt kraftlinjer eller fritidsaktivitet i løss-
nøen utenfor skitrekkene.  
 
Siden behovene er ulike, er også størrelsen på de 
lokale områdene som det varsles for ulike. Noen 
tjenester er spesifikke på objekt, dvs. at de fokuse-
rer på treffsannsynlighet mot bestemte objekter 
som f.eks. boligfelt, anleggsområder eller byg-
ninger. Andre kan være spesifikke på skredbane, 
dvs. de estimerer sannsynligheten for skred i be-
stemte skredløp. Andre igjen kan være spesifikke 
på et område, dvs. at de beskriver en faregrad i ett 

eller flere avgrensede lokale områder uten nød-
vendigvis å tallfeste skredsannsynligheter. Slike 
områder kan variere fra mindre enn èn til flere 
hundre km2, men vanligvis begrense seg til en fjell-
side eller et dalføre (Norskred, 2019).   
 
EAWS tar saken videre 
Om de lokale varslingstjenestene fokuserer på et 
objekt, en skredbane eller et avgrenset område, så 
har de til felles at alle er stedspesifikke. Og ett år 
etter samlingen i Voss, kan det se ut som at nett-
opp site specific avalanche warning er i ferd med 
å feste seg. Iallfall gjør det det i arbeidsgruppen for 
lokal skredvarsling i den europeiske foreningen for 
snøskredvarsling (EAWS, 2020). Dette kan du lese 
mer om i innlegget fra NGI på s. 8.    
 
Mange vil hevde at det viktigste ikke er hva vi kal-
ler tjenesten, så lenge den fungerer. Fordi opp-
dragsgiverne vil ha svært ulike behov, og fordi 
disse behovene nødvendigvis må legge føringer 
for tjenestene, er det vanskelig å standardisere 
alle elementene som skal inngå. Kunnskap om 
gode praksiser vil være et godt utgangspunkt når 
vi definerer nye tjenester. Det er disse arbeids-
gruppen i EAWS tar tak i når de oppsummerer sta-
tus og foreslår framgangsmåter.   
 
Ulike vinklinger 
I dette nyhetsbrevet kan du lese om lokal skred-
varsling som Skred AS utfører i Longyearbyen. 
Denne varslingen skal avdekke behov for eventu-
elle evakueringer mens svalbardianerne venter på 
flere fysiske sikringstiltak. NGI reflekterer over hva 
som bør ligge til grunn i stedspesifikk skredvars-
ling. Statens vegvesen og Troms og Finnmark fyl-
keskommune informerer om automatisk skred-
varsling for sikring av trafikanter på riks- og fylkes-
veger. For regionalt nivå, har NVE har sendt oss en 
oppsummering av fjorårssesongen mens de retter 
blikket mot en ny sesong som nettopp har startet. 
Et stort tema, som vi stadig må komme tilbake til, 
er usikkerheten i datagrunnlaget som vi baserer 
vurderingene på. Hvordan håndterer vi dette?    
 
Referanser:  
Norskred (2019): Skredkonferansen på Voss 31.10.2019 Refe-
rat fra workshop 4 om lokal snøskredvarsling. 
https://norskred.files.wordpress.com/2019/11/workshop-4-
lokal-skredvarsling-referat.pdf  
 
EAWS (2020): European Avalanche Warning Services (EAWS 
på avalanches.org. Oversikt over arbeidsgrupper: 
https://www.avalanches.org/about/#organization  

https://norskred.wordpress.com/skredfag/fagressurser/skredkonferansen-2019/
https://norskred.files.wordpress.com/2019/11/workshop-4-lokal-skredvarsling-referat.pdf
https://norskred.files.wordpress.com/2019/11/workshop-4-lokal-skredvarsling-referat.pdf
https://www.avalanches.org/about/#organization
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Lokal snøskredvarsling for Longyearbyen 
Vinteren 2020/21 blir den tredje vinteren hvor Skred AS utarbeider daglige, lo-

kale snøskredvarsler for bebyggelsen i Longyearbyen. Bakgrunnen for varslingen 
er den fatale ulykken i 2015, hvor to personer omkom i et snøskred som traff 

spisshusene nedenfor Lia i Longyearbyen sentrum. Også i 2017 gikk et stort snøs-
kred fra øvre del av Sukkertoppen som traff bebyggelse i sentrum, men skredet 

førte heldigvis kun til materielle skader.  
 

Tekst: Nils Arne Walberg, Skred AS  

Longyearbyen 2. desember 2020 (foto: sigmund@obskorps på regobs.no) 
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Lokalt vs. regionalt 
Den lokale snøskredvarslingen for Longyearbyen 
skiller seg fra NVE sine regionale snøskredvarsler 
(på varsom.no) for Nordenskiöld Land ved at 
den kun vurderer skredfare mot bebyggelse i 
Longyearbyen. Det lokale varselet er derfor på et 
mer detaljert nivå enn de regionale varslene. Til 
sammen er det åtte områder som vurderes. På 
vestsiden av Longyeardalen varsles det for et be-
grenset antall snøskredbaner ned mot Sverdrup-
byen, Huset og Skjæringa, mens store deler av Ny-
byen, Haugen og Lia er vurdert som skredutsatt på 
østsiden av dalen. I tillegg varsles det sørpeskred 
fra Vannledningsdalen og i en skredbane ved Sjø-
området.  
 

 
 I den lokale skredvarslinga for Longyearbyen, er det til sam-
men åtte områder som vurderes (figur: Skred AS).  

Midlertidig tiltak 
Den lokale snøskredvarslingen utføres på oppdrag 
fra NVE, men det er Sysselmannen på Svalbard 
(SMS) og Longyearbyen Lokalstyre (LL) som har an-
svar for å følge opp varslene og iverksette tiltak. 
Skred AS bistår med skredfaglige anbefalinger inn 
i beredskapsgruppa som ledes av SMS. Lokal snøs-
kredvarsling i Longyearbyen er et midlertidig tiltak 
som utføres i påvente av at arbeidet med fysiske 
sikringstiltak for å sikre den mest skredutsatte be-
byggelsen i Lia og nedenfor Vannledningsdalen. 
Dette arbeidet pågår for fullt. Ovenfor Spisshu-
sene er det allerede etablert støtteforbygninger 
(se forside og Skredfag nr. 5), mens flere støttefor-
bygninger vil settes opp i fjellsiden opp mot Suk-
kertoppen. I tillegg arbeides det med en mindre 
skredvoll nedenfor Lia, som vil fange opp mindre 

snøskred nedenfor den la-
veste rekken med støttefo-
rebygninger, samt jords-
kred. Endelig sikringsløs-
ning for sørpeskred i Vann-
ledningsdalen er ennå ikke 
bestemt, men også her er 
det pågående arbeid med 
design av sikringsløsning.  
 
Daglig varsel for 72 timer 
om gangen 
Varslingen utføres av Skred AS sin varslingsgruppe, 
som kommende vinter vil bestå av seks personer. 
Hver formiddag fra 1. november til 1. juni sendes 
en overordnet vurdering av lokal skredfare i perio-
den 0-72 timer. I dette varselet oppsummeres nå-
situasjon for snøforholdene, værvarsel og forven-
tet utvikling i skredfaren. Dersom en vurde-
rer at det blir forhold for at skred kan nå frem til 
utsatt bebyggelse i varslingsperioden, utarbeides 
et detaljert skredbanevarsel. I dette varselet vur-
deres snøforholdene og varslet vær på et mer de-
taljert nivå for enkelte skredbaner, slik at skredfa-
ren mot bebyggelsen kan avklares og eventuelle 
tiltak kan iverksettes, f.eks. evakuering.   
 
Lav terskel for evakuering 
En viktig forutsetning for gjeldende oppsett er å 
kunne gi et tidlig varsel til SMS og LL i situasjoner 
der skredfaren forventes å øke i betydelig grad, 
slik at tiltak og evakuering kan utføres i god tid før 
en kritisk værsituasjon oppstår. Dette henger 
sammen med at det i prosjektet er definert relativt 
lave terskler for evakuering, sett i lys av historikk 
og innspill fra Longyearbyens beboere. Evakue-
ringssituasjoner må derfor forventes å oppstå 
med ujevne mellomrom. Med mørketid store de-
ler av vinteren og ofte dårlig vær i en evakuerings-
situasjon, er det derfor fra oppdragsgiver et ønske 
om at evakueringen foregår på en mest mulig kon-
trollert og stressfri måte i forkant av en situa-
sjon. Det er Sysselmannen på Svalbard (SMS) som 
har den overordnede politimyndigheten og iverk-
setter evakueringer.   
 
Vær- og snødekkeobservasjoner 
Skred AS sine daglige vurderinger bygger på infor-
masjon om de lokale vær- og snøforholdene, samt 
forventet utvikling på bakgrunn av værvarselet for 
kommende periode. Informasjon om eksisterende 
værsituasjonen hentes fra ulike værstasjoner og 
webkamera tilgjengelig i Longyearbyen og omegn. 

 
Artikkelforfatter Nils 
Arne Walberg er geo-

log  i Skred AS 

https://varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Nordenski%C3%B6ld%20Land/
https://norskred.files.wordpress.com/2019/02/skredfag_05.pdf
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/nves-sikringsarbeid-pa-svalbard-avsluttet-for-i-ar/
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I tillegg eksisterer det en avtale med en gruppe ob-
servatører ved Universitetssenteret på Svalbard 
(UNIS), som utfører detaljerte snødekkevurde-
ringer og observasjoner i fjellsidene rundt byen. 
Behovet for vurderinger og observasjoner i felt, 
avklares på ukentlige møter mellom observatø-
rene og varslingsgruppa. Ved behov er det daglig 
kontakt. Tilstedeværelsen av lokale observatører 
er en forutsetning for detaljerte vurderinger.  
 
Måling av snødrift 
I tillegg til nedbør er snøskredfaren i Longyearbyen 
i stor grad styrt av vind og snødrift, ettersom både 
Gruvefjellet og Platåfjellet fungerer som store 
henteområder for snø i en situasjon med kraftig 
vind. Som et verktøy for bedre å følge med på snø-
transport inn i løsneområdene, har Skred AS spon-
set en snødriftsensor (Flow Capt 4) som er plas-
sert på en av UNIS sine værstasjoner på Gruvefjel-
let. Sensoren, som er levert av IAV Technologies 
SARL, måler mengden transport av snøpartikler, 
og kan derfor si noe om intensiteten på snødrift. 
Erfaringer så langt denne vinteren er svært posi-
tive, og vi forventer at sensoren ytterligere kan 

øke detaljgraden i varslene, og spesielt bli et viktig 
verktøy i forhold til overvåkning av en pågående 
uværssituasjon, da vi per i dag ikke har tilgang til 
pålitelige data i slike situasjoner.   
 
Hva skjer når sikringstiltakene er bygd? 
NVE aksepterer ikke lokal snøskredvarsling som et 
permanent sikringstiltak, og tjenesten utføres 
som midlertidig tiltak i påvente av sikring for sen-
trumsområdene. Hva som skjer med annen skred-
utsatt bebyggelse når nevnte sikring ferdigstilles 
om noen år er ikke avklart.   
 
 
Referanser 
Skred AS (2020): Beskrivelse av fagområdet skred på nettsi-
den skred.as. https://skred.as/skred/ 
 
Intervju med Arild Olsen i Longyearbyen lokalstyre i NRK Hel-
gemorgen 19.12.2020 om skredet i 2015, sikringsarbeidet og 
tilliten til varslingen: https://radio.nrk.no/serie/helgemor-
gen/sesong/202012/DNRR62103120#t=1h9m45s  
 
Fagrapporter, Longyearbyen lokalstyre: https://www.lokal-
styre.no/fagrapporter.488045.no.html  

 
Utklipp fra deler av varselet for Longyearbyen fra gitt dato med grønt nivå (liten fare, uten behov for detaljert oppfølging). Nedre 
halvdel forklarer hvordan den konseptuelle modellen brukes for å håndtere usikkerhet ved ulike sannsynligheter for skred og kon-
sekvenser av dem. Mellom de to boksene, som av praktiske grunner er klippet vekk her, vil det være en tekst som beskriver situa-
sjonen sammen med hvilke data som er lagt til grunn for vurderingen (figur: Skred AS).   

 
 

https://www.isaw-products.com/flowcapt-fc4/
https://skred.as/skred/
https://radio.nrk.no/serie/helgemorgen/sesong/202012/DNRR62103120#t=1h9m45s
https://radio.nrk.no/serie/helgemorgen/sesong/202012/DNRR62103120#t=1h9m45s
https://www.lokalstyre.no/fagrapporter.488045.no.html
https://www.lokalstyre.no/fagrapporter.488045.no.html
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Stedspesifikk snøskredvarsling: 
Hva bør ligge til grunn?  
 

En stedspesifikk skredvarslingstjeneste må basere seg på et nødven-
dig samvirke mellom en statisk og en dynamisk del. Den dynamiske 
delen består av det daglige varselet og de nødvendige tiltakene som 
iverksettes. Den statiske delen består av forarbeidet med fare- og ri-
sikovurdering for varslingsobjektet og utforming av en tiltaksplan. 
Samspillet mellom disse elementene sørger for at varslene omsettes 
til faktiske, risikoreduserende tiltak.  
 
Tekst: Henrik Langeland, Christian Jaedicke og Krister Kristensen i Norges Geotek-
niske Institutt  

Grasdalen og rv. 15 mellom Grasdaltunnelen og Oppljostunnelen 
sett fra Ryggfonn. «kremtoppene» som er systematisk plassert ved 
vegen, er bremsekjegler som har til hensikt å bremse og spre skred-
masser i utløpssonen (foto: Tore Humstad)  
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Usikkerhet i input og resultater 
Edvard La Chapelle (1980) definerer snøskredvars-
ling som prediksjon av nåværende og fremtidig 
snødekkestabilitet, basert på en sammensetning 
av grunnlag fra meteorologi, snøfysikk og empiri. 
McClung og Schaerer (2006) legger i tillegg vekt på 
den romlige dimensjonen for snøskredvarsling. 
Samlet tegner forutsetningene et bilde av en kom-
pleks øvelse der usikkerhet preger inputparame-
terne og resultatene. Erfaringsmessig kompliseres 
varslingen ytterligere i kommunikasjonsfasen et-
tersom brukere eller oppdragsgivere kan ha urea-
listisk høye forventninger om absolutte varsler, 
når tilnærmingen heller må preges av vedvarende 
inkrementell integrasjon av akkumulerte data (La 
Chapelle, 1980).  
 

Hvorfor "stedsspesifikk skredvarsling"? 
En arbeidsgruppe i EAWS har jobbet i lengre tid med 
en bedre definisjon av begrepet "lokal snøskredvars-
ling." Etter mange diskusjoner kom det frem at be-
grepet "lokal" skaper mye forvirring og at definisjo-
nen etter areal heller ikke fører frem. Man landet på 
en "prosess-styrt" definisjon, som knytter denne 
type varsling til måten vurdering blir utført. Begrepet 
"site spesific avalanche warning" utkrystalliserte seg 
på de siste møtene som beste alternativ. Denne dis-
kusjonen er på ingen måte avsluttet, innspill tas imot 
med takk, og begrepet må få en god norsk overset-
telse. 

 
Europeisk samordning 
Foreningen for de europeiske snøskredvarslings-
tjenestene (EAWS) jobber med en enhetlig defini-
sjon av stedsspesifikk snøskredvarsling. I denne 
sammenhengen defineres det som varsling i et gitt 
område, mindre enn 100 km2 (Nairz, 2010), der 
snødekkestabilitet og rekkevidde vurderes på 
skredbanespesifikt nivå for å estimere sannsynlig-
heten for at et definert objekt treffes av snøskred. 
Dette objektet kan være tilknyttet redningsopera-
sjoner, militær aktivitet, bygge-/vedlikeholdsakti-
vitet eller det kan være utsatt bebyggelse eller 
infrastruktur. I fleste situasjonene vil stedsspesi-
fikk snøskredvarsling vurdere naturlig utløste snø-
skred uten å ta hensyn til menneskelig belastning 
på snødekket.  
 
Problemstillingene innen stedsspesifikk snøskred-
varsling gir grunnlag for vidtspennende diskusjo-
ner, fra blant annet overordnede hensyn som be-
hovet for stedsspesifikk varsling i områder med re-
gionalvarsling, til mer fagspesifikke detaljer som 

kvantitative 
versus kvalita-
tive sannsyn-
lighetsanslag 
for skredutløs-
ning og treff på 
varslingsob-
jekt (Kristen-
sen et al., 
2013). Et av de viktige fokusområdene er likevel å 
kommunisere et stedsspesifikt snøskredvarsel 
som fremstår plausibelt, på tross av at deler av 
vurderingen bygger på prognoser og omskiftelig 
informasjon. Derfor er det svært viktig å minimere 
usikkerhet gjennom grunnlagsmateriale av høy 
kvalitet. Dette vil sikre den stedsspesifikke snøs-
kredvarslingens redundans, selv om usikkerhet i 
vurdering av snøskred er en iboende del av vurde-
ringsprosessen pga. vår manglende forståelse for 
helheten i de naturlige prosessene. 
 
Brukeres behov i sentrum 
Et stedsspesifikt varslingsprosjekt oppstår gjerne 
ved at noen identifiserer et behov for å håndtere 
risiko for å redusere sårbarhet. Det kan være ba-
sert på erfaring fra uønskede hendelser eller at 
arealplanleggingsprosesser identifiserer mang-
lende sikkerhet. Risikostyring er definert i norsk 
standard (Standard Norge, 2018) og legger til 
grunn at risikohåndtering bygger på en risikovur-
dering.  
 
En risikovurdering må derfor gjennomføres som 
grunnlag før valg av risikoreduserende tiltak. Gjel-
dende lovverk legger føringer på valg av sikrings-
tiltak for faste installasjoner eller aktivitet. Dersom 
det på ingen måte er mulig å operere utenfor fa-
reområdet eller etablere fysiske sikringstiltak, slik 
f.eks. byggteknisk forskrift (Forskrift til plan og 
bygningsloven, 2017) og arbeidsplassforskriften 
(Forskrift til arbeidsmiljøloven, 2011) stiller krav 
om, kan en velge andre risikohåndteringstiltak, 
som eksempelvis snøskredvarsling, etter forskrift 
om utførelse av arbeid (Forskrift til arbeidsmiljølo-
ven, 2011).  
 
Statisk og dynamisk 
Det er opplagt at kompleksiteten i snøskredvars-
ling tilsier at det ikke kan fungere uten bakenfor-
liggende grunnlagsarbeid, og i et årlig perspektiv 
kan prosessen stedsspesifikk snøskredvarsling de-
les i en statisk del og en dynamisk del (Jaedicke, 
2020). Den statiske delen består av risikovurdering 

    
Artikkelen er skrevet av  Henrik 

Langeland, Christian Jaedicke og 
Krister Kristensen i Norges Geo-

tekniske Institutt 

https://www.avalanches.org/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=byggteknisk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357?q=utf%C3%B8relse%20av%20arbeid
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357?q=utf%C3%B8relse%20av%20arbeid
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og plan for risikohåndtering. Dette danner grunn-
laget for den dynamiske delen, som utgjør vurde-
ring av nåværende fare og implementering av til-
tak for å redusere risiko. I en overordnet sammen-
heng, der prosessen f.eks. planlegges over flere 
varslingssesonger, må også risikovurderingen be-
tegnes dynamisk, ettersom ny informasjon og 
økende erfaring kan endre risikovurderingen over 
tid.  
 
Hovedpoenget i denne teksten er å vektlegge det 
nødvendige samvirket mellom den statiske og dy-
namisk delen, og en skjematisk oversikt er gitt i fi-
guren under, modifisert fra Jaedicke (2020) med 
elementer fra Standard Norge (2018).   
 
Konteksten ligger til grunn for hele prosessen, der 
aktiviteten eller situasjonen underlagt risikosty-
ring defineres. Dette kan være at et lokalt energi-
selskap har en anleggsaktivitet i skredutsatt ter-
reng, eller at bebyggelse og infrastruktur ligger i 
skredutsatt terreng. Videre består risikovurde-
ringen av risikoidentifisering, risikoanalyse og risi-
koevaluering (Standard Norge, 2018). Risikoidenti-
fisering skal identifisere risikoer ved å finne, gjen-

kjenne og beskrive risikobildet. Risikoanalysen de-
taljerer vurderingen og skal primært bl.a. omfatte 
vurdering av sannsynlighet, konsekvenser og usik-
kerhet for uønsket hendelse (i dette tilfellet snøs-
kred). Risikoevalueringen sammenstiller risikovur-
deringen i forhold til risikoakseptkriterier og lov-
verk, og dersom risiko er uakseptabel, iverksettes 
risikohåndtering.  
 
Hva skal varselet føre til? 
Det er avhengig av konteksten hvilke risikohåndte-
ringstiltak som er tilgjengelig. Men dersom steds-
spesifikk snøskredvarsling benyttes som risiko-
håndtering, er dette et tiltak for å redusere sann-
synlighet ettersom konsekvensen av skredtreff er-
faringsmessig ikke er akseptabel.  
 
Det er også slik at de to første prosessene i risiko-
vurderingen, implisitt fra norsk standard (Stan-
dard Norge, 2018), skal inneholde en fagspesifikk 
farevurdering, som også bør ligge til grunn i den 
daglige skredvarslingen. Denne farevurderingen 
bør omfatte en befaring og beskrivelse av blant 
annet terrengforholdene, skredhistorikk, klima-
analyser med ekstremverdifordelinger, utløpsmo-
dellering og vise til kart og bildedokumentasjon.   

 
Skjematisk oversikt over flyten i stedsspesifikk snøskredvarsling. Modifisert fra Jaedicke (2020). 
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Stedsspesifikk snøskredvarsling har dermed som 
formål å gi en daglig oppdatert vurdering av sann-
synlighet for den spesifikke skredbanen og angi 
sannsynligheten for at et spesifisert objekt blir 
truffet av et skred i et gitt tidsrom (treffsannsyn-
lighet = sannsynlighet for at varslet vær inntreffer 
X sannsynlighet for at skredet utløses X sannsyn-
lighet for at skred når frem til objektet (Jaedicke, 
2020)).  
 
Treffsannsynligheten blir så sammenholdt med 
sannsynlighets- og konsekvensvurderingene i risi-
kovurderingen. Og beredskapsplanen angir ende-
lig nødvendig handling ut fra varslingen. Det være 
seg stopp i anleggsaktivitet, stengning av veg eller 
evakuering av bebyggelse dersom sannsynlighe-
ten for faren vurderes for høy i beredskapsplanen. 
 
Nytte 
Selve snøskredvarslet gir nytte for mottakeren kun 
når rammene er avklart på forhånd. Samspillet 
mellom fare- og risikovurdering, tiltaksplan og det 
aktuelle varslet er avgjørende for en effektiv vars-
lingstjeneste. Risikostyring innebærer at alle de-
lene i dette samspillet blir evaluert og revidert 
med jevne mellomrom for å tilpasse styringssyste-
met til erfaringer med uønskede hendelser eller 
nestenulykker. På denne måten sikrer man at vars-
lingen har den risikoreduserende effekten som er 
påkrevet av regelverket. 
 
 
Referanser 
Forskrift til plan- og bygningsloven, 2017. Forskrift om tekniske krav 
til byggverk (byggteknisk forskrift), FOR-2017-06-19-840. Tilgjenge-
lig fra; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840 

Forskrift til arbeidsmiljøloven, 2011. Forskrift om utforming og inn-
retning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) 
FOR-2011-12-06-1356. Tilgjengelig fra; https://lovdata.no/doku-
ment/SF/forskrift/2011-12-06-1356 

Forskrift til arbeidsmiljøloven, 2011. Forskrift om utførelse av arbeid, 
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utfø-
relse av arbeid) FOR-2011-12-06-1357. Tilgjengelig fra; https://lov-
data.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357  
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Forecasting. J. of Glaciology. 26 (94) 75-84. 
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Langeneset er ett av fleire skredløp som truer fv. 5912 ved 
Hjørundfjorden i  Ørsta 22. april 2020. Se også Møre-Nytt 
22.4.2020 (foto: Henrik Langeland). 

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@53436,6936865,10/hva:%7E(%7E(id%7E824))/hvor:%7E(vegsystemreferanse%7E(%7E'FV5912))
https://www.morenytt.no/nyheiter/2020/04/22/Storfonn-i-Hj%C3%B8rundfjorden-21644664.ece
https://www.morenytt.no/nyheiter/2020/04/22/Storfonn-i-Hj%C3%B8rundfjorden-21644664.ece
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Skredvarsling på flere nivå 
 
Skredutsatt vegnett er eksempel på objekt som 
kan ha bruk for lokal, stedspesifikk skredvarsling. 
Derfor brukes både lokale varslingstjenester og i 
økende grad automatiske varslingsanlegg. Fordi 
skredpunktene på vegnettet er altfor mange til at 
alle kan følges opp hver for seg, har Vegvesenet 
engasjert seg i regional snøskredvarsling. Den 
viktigste jobben for å unngå at skred treffer åpen 
veg, er å holde oversikt og gjøre tiltak til rett tid.    
 
Tekst: Tore Humstad og Njål Farestveit 
 
Regional varsling 
Statens vegvesen er samarbeidspartner i den regi-
onale snøskredvarslingen på varsom.no. Gjennom 
en samarbeidsavtale med NVE, bidrar Vegvesenet 
med både observatører og skredvarslere til 
snøskredvarslingen. Argumentene for å være med 
på dette er 1) å bidra til et bedre varsel med rele-
vans for infrastruktur, 2) være bedre i stand til å gi 
råd i egen organisasjon under og etter skredsyklu-
ser og enkelthendelser, 3) drive intern opplæring i 
bruk av varslene og 4) styrke kompetansen i en na-
sjonal skredfaglig beredskapsordning for vegeiere 
iht. ny veglov §10 som kom på plass i 2020.    
 
Lokal varsling 
Statens vegvesen har benytta seg av lokal, sted-
spesifikk skredvarsling siden arbeidet med helårs-
vegen over Strynefjellet ble påbegynt tidlig på syt-
titallet. Dette arbeidet sammenfalt med at NGI fikk 
ansvar for skredforskning i Norge i 1972 og opp-
rettelsen av Fonnbu og Ryggfonn ved nettopp 
Strynefjellet. Slik sett kan vi si at lokal snøskred-
varsling for veg har vært med oss helt siden skred-
faget ble profesjonalisert i Norge. Slike varslings-
tjenester har i de fleste tilfeller vært levert av pri-
vate bedrifter f.eks. for sikring av mannskap under 
bygging av skredvoller og skredsikringstunneler, 
men også til daglig drift av områder som er spesi-
elt skredutsatte. Lokal skredvarsling vil også være 
en naturlig del av strekninger med avanserte an-
legg som har forebyggende skredkontroll, slik som 
fv. 53 Tyin – Årdal.  
 
Automatiske skredvarslingsanlegg 
I løpet av 1980- og 1990-åra ble det etablert åtte 
geofonanlegg for automatisk skredvarsling på det 

norske vegnettet (SVV, 2013). Alle disse anleggene 
var analoge. Det var derfor ikke mulig å koble seg 
opp på anleggene for å inspisere eller feilsøke dem 
fra avstand, eller laste ned digitale data i forbin-
delse med ferske deteksjoner. Anleggene fungerte 
i hovedsak veldig bra, men siden de var analoge, 
var det behov for å reise ut og inspisere og resette 
anleggene etter hvert skred, selv om de stoppet 
langt fra veg.  Et eksempel på et slik tidlig pioner-
anlegg i Norge, finner vi på fv. 3408 ved Byrtevatn 
i Telemark.  
 
Etter 2014 er det opprettet flere nye skredvars-
lingsanlegg i Norge med trådløs og digital data-
overføring. Disse består av både moderne geofon-
løsninger og nyutviklede radarsystemer. Og flere 
er på gang, i regi av både Vegvesenet og fylkes-
kommunene. De seneste årene har teknologiut-
viklingen gått i retning av at deteksjonsystemene 
må følge skredene fra start til slutt, slik av vegene 
kan både stenges (ved skred) og gjenåpnes (etter 
skred) automatisk. For å sikre seg nødvendig do-
kumentasjon og kvalitetsutvikling, vil disse anleg-
gene ofte ha støttesystemer som f.eks. kamera 
som gir visuelle og infrarøde bilder og filmopptak. 
 
Den største fordelen med slike skredvarslingsan-
legg, er at skredsikring kan gjennomføres til en 
langt lavere pris enn ved mer kostbare tunneler og 
sikringskonstruksjoner. Slike varslingsanlegg er 
spesielt egna der lange og kanaliserte skredløp 
krysser veg over korte og oversiktlige strekninger. 
Anleggene stopper trafikken, men naturlig nok 
ikke skredene. Og siden man derfor ikke kommer 
unna å holde stengt i forbindelse med rydding et-
ter skred, er strekninger med lav trafikkmengde og 
moderat skredfrekvens bedre egna enn høytrafik-
kerte veger med stor skredfrekvens. For sist-
nevnte vil det være mer aktuelt med fysiske tiltak 
som unngår helt at skred treffer veg.     
 
Faget må henge sammen 
For å styrke det skredfaglige datagrunnlaget for 
alle varslingstjenester som er relevante for veg-
nettet (og dermed samfunnet), anbefaler vi at det 
stilles krav til bruk av felles, offentlig dataflyt i alle 
prosjekter. Derfor skal alle værstasjoner langs veg 
levere data til Meteorologisk institutt, samtidig 
som alle lokale varslingstjenester og automatiske 
anlegg registrerer til Regobs og deles der, i tillegg 
til interne systemer.   
 
  

STATENS VEGVESEN 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3/hva:%7E(%7E(id%7E824))
https://lovdata.no/lov/1963-06-21-23/%C2%A710
https://norskred.wordpress.com/2018/10/17/grasdalen-forti-ar/
https://norskred.wordpress.com/2018/10/17/grasdalen-forti-ar/
https://norskred.wordpress.com/2018/05/01/snoskred-og-snoskredforskning-i-norge/
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@97963,6617952,10/hva:%7E(%7E(id%7E849)%7E(id%7E89)%7E(id%7E90))/hvor:%7E(vegsystemreferanse%7E(%7E'FV3408))
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Instrumentpanelet RESPONS 
Et av de interne systemene som det satses spesielt 
mye på for tiden, er RESPONS. Dette er et kart-
verktøy som skal hjelpe vegeiere å holde oversikt 
over både statiske (f.eks. kjente skredløp og steng-
ingspunkter) og dynamiske data (f.eks. skredvar-
sel).  REPONS er et slags akronym for å reagere ef-
fektivt og samordnet på natur- og skredfare. Kart-
portalen har arvet navnet fra et internt FoU-pro-
sjekt med samme benevnelse.   
 
I verktøyet er det mulig å filtrere seg fram til de 
mest relevante, kjente løsneområdene basert på 
skredvarslene på varsom.no, eller ved å gjennom-
føre egne analyser (se skjermdump nedenfor). I lø-
pet av 2021 vil det også lages en visning av drifts-
status og ferske skredstasjoner fra alle deteksjons-
anlegg, uavhengig av leverandør og vegeier. Dette 
kommer i tillegg til Regobs. Målet er at vi på en en-
kel måte skal holde oversikt og se hvilke anlegg 
som eventuelt har driftsutfordringer.      
 

 
Skjermdump fra RESPONS ved et gitt skredproblem mellom 
800 og 1500 moh med en helningsretning rundt på +/- 30° 
rundt N270°, dvs. fra SV til NV.   

GEOSFAIR – Geohazard Survey from Air 
Like før dette nyhetsbrevet gikk i «trykken», fikk vi 
vite at Statens vegvesen har fått tildeling fra Forsk-
ningsrådet til et innovasjonsprosjekt i offentlig 
sektor, kalt GEOSFAIR. Målet er å strømlinjeforme 
bruken av instrumenterte droner til vurdering av 
skredfare mot veg. Prosjektet legger til grunn at 
geofag-spesialister skal være nettopp dét, og like-
vel kunne bruke droner uten å være spesialister på 
verken flyvende objekter eller på instrumentene 
som er festet til dem. Da må brukervennligheten 
opp. Prosjektet vil forhåpentligvis hjelpe oss til å få 
bedre oversikt over snø og geologi der vi faktisk 
trenger det, nemlig i skredterreng, uten å sette oss 
selv i fare, samtidig som vi reduserer behovet for 
helikopter. Håpet er at bedre beslutningsgrunnlag 
skal gi mindre usikkerhet og mer presise tiltak, dvs. 
akkurat passe stengingstid. Vi etablerer en hjem-
meside og informerer mer om prosjektet når det 
nærmer seg oppstart i mars 2021.    
 

 
Til tross for ny teknologi og smartere dataflyt, er det fortsatt 
behov for dager som dette. Her er det skredfarevurdering på 
gang før brøytejobben på den vinterstengte fv. 63 mot Geir-
angerfjellet kunne starte våren 2020 (foto: Halgeir Dahle).    

Utvalgte referanser 
Statens vegevsen (2013): Evaluering av geofonanlegg for de-
tektering av skred. Rapport 204 fra Statens vegvesen, datert 
10.12.2013. https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-
xmlui/handle/11250/2657466 
 
Statens vegvesen (2020): Reagere effektivt og samordna på 
natur- og skredfare. Rapport 657 fra Statens vegvesen.  
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-
xmlui/handle/11250/2655987   

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/193-millioner-til-29-prosjekter-for-innovasjon-i-offentlig-sektor/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/193-millioner-til-29-prosjekter-for-innovasjon-i-offentlig-sektor/
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2657466
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2657466
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2655987
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2655987
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Innovasjonspartnerskap for 
deteksjon av skred over veg  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har en stra-
tegi om å ta i bruk forebyggende skredkontroll, 
varsling og ny teknologi for å få mest mulig sik-
ring for pengene. I den forbindelse har de fått 10 
millioner kroner fra Innovasjon Norge til å gjen-
nomføre et innovasjonspartnerskap som går på 
deteksjon og varsling av snøskred over veg, samt 
om det er kjøretøy inne i skredområdet.  
 
Tekst: Espen Lauvland Nilsen, Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et of-
fentlig behov og er et offentlig-private partner-
skap der norske kommuner og etater går sammen 
med næringslivet for sammen å utvikle helt nye 
løsninger for dagens og fremtidens samfunnsut-
fordringer. Et innovasjonspartnerskap er både 
en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov 
om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for 
dialog og innovasjonssamarbeid med næringsli-
vet. 

Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger 
som i dag ikke finnes på markedet. Ved innova-
sjonspartnerskap kombinerer man utviklingsfasen 
og det senere kjøpet i én og samme kontrakt. 

I januar 2021 starter fylkeskommunen med mar-
kedsdialog. Første steg vil være et orienterings-
møte i samarbeid med ITS Norway 8. januar fra kl. 
10 til 12.  

Deretter vil det bli arrangert en digital dialogkon-
feranse 27. januar. Gjennom markedsdialogen 
ønsker fylkeskommunen å komme i kontakt med 
leverandørindustrien for å informere om prosjek-
tet og utfordringene de ønsker løst, informere om 
innovasjonspartnerskap og innovative anskaffel-
ser og få innspill fra leverandørene til hvordan de 
best kan løse utfordringene. 

Du kan også ta kontakt med prosjektleder Espen 
Lauvlund Nilsen på e-post espen.nilsen@tffk.no 
eller på telefon 95156161.  

 

Figuren illustrerer smarte og automatiserte prosesser som de-
tekterer skred og eventuelle kjøretøy, stenger veg og varsler 
om status.  

Mer informasjon om prosjektet finnes her: 

• Prosjektside hos Troms og Finnmark fyl-
keskommune 

• Informasjon og lenke til påmelding 
(Tekna) 

• Beskrivelse på innovativeanskaffelser.no 

• Presentasjonsfilm 

 

De skredutsatte fylkesvegene I Troms og Finnmark er tema 
når fylkeskommunen inviterer til innovasjonspartnerskap fra 
2021 (foto: Andreas Persson).   

 
  

FYLKESVEG I TROMS OG FINNMARK 

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap
mailto:espen.nilsen@tffk.no
https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/effektiv-deteksjon-og-varsling-av-snoskred-over-veg/
https://www.tekna.no/kurs/innovasjonspartnerskap---varsling-av-skred-over-vei-41174/
https://www.tekna.no/kurs/innovasjonspartnerskap---varsling-av-skred-over-vei-41174/
https://innovativeanskaffelser.no/effektiv-deteksjon-og-varsling-av-snoskred-over-veg/
https://www.youtube.com/watch?v=1B147RejZ-U
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Store snømengder preget fjellet i Norge våren og forsommeren 2020. 
Slik så det ut på Geirangerfjellet 27. mai. Vegen over til Strynefjellet 

åpnet først 17. juni (foto: Halgeir Dahle) 
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Sesongen 2019/2020 oppsummert: 
Skredvarslingen hos NVE ser tilbake.  
 
Etter en utvidelse på grunn av mye snø, avsluttet 
snøskredvarslingen sesongen 2020 den 12. juni. 
Snøforholdene overvåkes også i skuldersesong-
ene, men blir varslet kun dersom skredfaren når 
faregrad 4-stor eller høyere. Nå går snøskred-
varslingen inn i sin niende sesong og satser på å 
være fullt operasjonell gjennom vinteren på tross 
av begrensningene som pandemien setter.  
 
Tekst: Håvard Toft Larsen, NVE  
 
I løpet av 196 dager ble det i 2019/2020 produsert 
ca. 4 467 varsler for de 23 regionene i Norge. I Re-
gobs ble det satt ny rekord i antall observasjoner 
med 14 500 for èn sesong, samt en økning i 
mengde informasjon som sendes inn per observa-
sjon. Takk til alle observatører og andre frivillige 
som er flinke til å sende inn observasjoner!  
 

Appen «Varsom Re-
gobs» hadde 53 000 
brukere gjennom se-
songen. Bruken vari-
erte fra 8 000 til 
22 000 brukere pr. 
måned.   
 
Ser vi på snøskred-
varslingens sider på 
Varsom.no, så var 
det mellom 20 000 
og 143 000 brukere 

per måned. Totalt fikk den nesten 3 000 000 side-
visninger, noe som er en økning på 30 % fra 
2018/2019. Lyngen står for flesteparten av vis-
ningene, etterfulgt av Sunnmøre og Tromsø.   
 
Fjellfolket på Sunnmøre er forresten suverent best 
til å lese varselet grundig. De har en gjennomsnitt-
lig lesetid på 4 minutt og 27 sekunder sammenlik-
net med Lyngen og Tromsø som leser ferdig på 
hhv. 1:54 og 1:56.   
 
Snøforholdene  
Vinteren startet tidlig nordpå. I oktober ble det 
meldt om store flakskred som ble fjernutløst som 
følge av et vedvarende svakt lag av kantkorn.   

Kantkorn- og rimproblemene ble med inn i novem-
ber, men for de som unngikk skredproblemene, 
ble det likevel mange muligheter for fin skikjøring. 
Mot slutten av november la mildværet en demper 
på de fine skiforholdene samtidig som det endelig 
kom litt snø i Sør-Norge.   
 
Desember startet brått med store mengder ned-
bør som resulterte i sesongens første og lengste 
periode med høy skredfare. Utover i desember ut-
viklet det seg flere ugunstige, vedvarende svake 
lag slik det ofte gjør tidlig på sesongen. Disse 
kunne potensielt blitt med oss gjennom hele vin-
teren, men i slutten av desember, ville lavtrykkene 
ha det annerledes. Høye temperaturer og regn 
høyt til fjells, tok knekken på flesteparten av de 
vedvarende svake lagene.   
 
I januar lå lavtrykkene i kø, noe som førte til at 
fjellfolket fikk smake på en rekke forskjellige tem-
peraturer, vindstyrker, regn og snø. Videre utover 
vinteren førte gjentatte lavtrykk til en sesong med 
rekordmye snø i fjellet.   
 
I mars kom koronaviruset for fullt til Norge, og 
flere ble anbefalt å velge tryggere toppturer. Ob-
servatørene i snøskredvarslingen fortsatte å gå 
sine fastsatte og HMS-godkjente obs-turer som 
før. Snøskredvarslingen ble regnet som en kritisk 
samfunnsoppgave, og det ble gjort en del forebyg-
gende tiltak for i sikre at varslingen skulle være i 
drift under ulike pandemiscenarier  
 
I midten av april kom våren for fullt. Våtsnøprob-
lemene dominerte i skredvarslet med unntak av 
en periode i slutten av april, samt èn i midten av 
mai der vinteren prøvde seg på comeback.   
 
Var 2019/2020 en «normal» vintersesong?  
Sesongen 2019/2020 ble svært lang. Snøen kom 
allerede i oktober, og den ble liggende til langt 
utpå sommeren. Selv da snøskredvarslingen av-
sluttet sin daglige varsling 12. juni, var det mye snø 
igjen i fjellet. Vinteren kommer til å bli husket som 
mild, våt og med rekord-mye snø for alle andre 
enn de som bodde i Osloområdet. Fokksnø og 
nysnøflak har vært dominerende skredproblem si-
den mildværet i slutten av desember, noe som står 
i sterk kontrast til 2018/2019-sesongen som var 
preget av vedvarende svake lag og flere dødsfall 
enn vi har sett på mange år.  
 
 

 
Håvard Toft Larsen er 
snøskredvarsler i NVE 

SNØSKREDVARSLINGEN I NORGE 
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Utvikling i Snøskredvarslingen 
Snøskredvarslingen fikk gode tilbakemeldinger på 
brukerundersøkelsen som ble sendt ut ved se-
songslutt. Mange mener fortsatt at varselet fører 
til færre ulykker, samt at de lærer mye av å lese 
varselet.   
 
Snøskredvarslingen fortsetter å prioritere media 
og nyhetssaker for å spre kunnskap og informasjon 
knyttet til snøskred. «Snøskredvarslingen i Norge» 
har nå ca. 18 000 følgere på Facebook, og det pub-
liseres ukentlige nyhetssaker gjennom sesongen 
på varsom.no. Nytt av sesongen er at det nå også 
satses på Twitter: @Varsom_no.  
 
Til sesongstart ble det utviklet nye ferdselsråd. Et-
ter tilbakemeldinger om at det tidligere var for 
mye tekst i ferdselsrådene og at statisk tekst som 
regel ikke ble lest, så er det utviklet nye ferdsels-
råd som i større grad baserer seg på illustrasjoner. 
Brukerundersøkelsen på slutten av sesongen viste 
at en stor andel av brukerne mente dette var nyt-
tig.  

 
Eksempel på visualisering av ferdselsrådet «unngå terreng 
brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet 
er til stede». 

Nytt den siste sesongen var at vi også inkluderte 
skredproblem for dag 2 i varslet. Tidligere var det 
kun faregrad. Dette betyr at brukerne får årsaken 
til skredfaren og eventuell beredskapsmelding om 
store naturlige skred også for dag 2.  
 
Fra og med 7. februar 2020 så begynte Finnmark-
skysten å få daglige varsler, noe som gjør at antall 
regioner nå er oppe i 23. Regionen er spesielt ut-
satt med tanke på skred mot vei. Med daglige vars-
ler vil de lokale aktørene få mer informasjon om 
faren for naturlig utløste skred.   
 
I februar publiserte NVE et nytt faktaark om 
snøomvandling. Snøens egenskaper endrer seg 
over tid og dette har stor betydning for snøskred 
og snøhydrologi. Dette faktaarket forklarer ned-
brytende- og oppbyggende omvandling, samt 
smelteomvandling.  

Appen Varsom Regobs utvikles kontinuerlig. I april 
ble det lagt til støtte for et nytt kart som ikke bare 
viser bratthet, men også mulige utløpsområder. 
Det jobbes nå med utvikling av en ny versjon av 
Regobs på web. Og Regobs skal snart kunne bru-
kes med flere språk enn norsk og engelsk.  
 
Prosjektet Satskred (satellittdeteksjon av skred 
ved bruk av Sentinel-1) nærmer seg å bli operativt. 
Landsdekkende satellittovervåkning av skredakti-
vitet fungerer nå på intern testserver, og rapport-
visning er påbegynt. Samtlige detekterte skred vil 
bli gjort tilgjengelig fortløpende når løsningen blir 
operativ.   
 
Ved sesongstart jobbes det med å lage ferdig en 
sesongrapport med ulykker for 2019/2020, samt å 
få publiserte oppdaterte utløpskart i Varsom Re-
gobs appen. Vi har også holdt et observatørkurs 
(4a) i Hemsedal i desember. 
 
Publikasjoner som ansatte i Snøskredvarslingen 
har bidratt med det siste året, er listet opp neden-
for.   
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ANDRE NYHETER 
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 støttemedlemmer 
om de har bidrag til nyhetsbrev og blogginnlegg. 
Så dersom du savner et tema du synes er interes-
sant, eller du selv ønsker å fortelle om noe om 
eget arbeid, så må du huske å sende oss bidrag 
eller innspill, gjerne fortløpende.  
 

 

 
Center for Avalanche Research and Education (CARE) ved UiT 
Norges arktiske universitet forsker på beslutningstaking i 
skredterreng (foto: fra uit.no) 

Panel og fersk støtte fra NordForsk 
 
Center for Avalanche Research and Education 
(CARE) forsker på beslutningstaking i skredter-
reng. De trenger hjelp fra publikum i et stort 
forskningspanel, særlig nå som de har fått støtte 
til et større, internasjonalt forskningsprosjekt.  
 
Tekst: Audun Hetland og Andrea Mannberg, 
UiT/CARE 
 
CARE trenger hjelp fra deg!  
Blir du flinkere til å ta beslutninger med mer erfa-
ring? Gjør et skredkurs deg bedre i stand til å ta 
beslutninger - eller blir du bare tøff i trynet? Eller, 
hvem går hvor når? Disse er bare noen av de vik-
tige spørsmålene CARE vil prøve å finne svar på, 
men da trenger de hjelp. Derfor har CARE lan-
sert Carepanelet. Her ønsker CARE å følge et stort 

antall mennesker over flere sesonger. Invitasjonen 
til å delta i panelet går til alle som ferdes i vinter-
fjellet, uansett erfaring, ferdigheter, alder eller 
kjønn. Det er lite arbeid å delta, men sammen dan-
ner dette grunnlaget for en stor kunnskapsbank vi 
kan høste lærdom fra i mange år. Har du 15 minut-
ter til overs, så registrer deg gjerne med en 
gang: www.carepanel.no. Det trekkes også flotte 
premier blant deltagerne.  
  
CARE får 15 millioner i støtte 
CARE har fått 15 millioner i støtte fra NordForsk. I 
konkurranse med 353 andre prosjekter vant CARE 
en av de ti tildelingene. Dette er starten på et 
stort internasjonalt samarbeid i beslutningstaking 
i skredterreng.  
 
CARE er med på Skredpodden 
På grunn av pandemien kan ikke CARE holde 
skredseminar over hele landet, slik de tidligere har 
gjort sammen med Skredvarslingen i Norge. I ste-
det har de sammen lansert  skredpodden.no – en 
podkast om skred og beslutningstaking. Podkasten 
har nesten 6000 nedlastinger allerede, og nye epi-
soder vil bli publisert hver uke hele vinterse-
songen.   
   
Vitenskapelige publiseringer fra CARE  
I løpet av 2020 har forskerne i CARE publisert flere 
artikler i vitenskapelige journaler. Noen av disse er 
listet opp nedenfor.  
 
CARE sin forskning ble dessuten representert i fire 
presentasjoner på VSSW2020. Du kan se Andrea 
Mannbergs åpningsinnlegg.    
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I år har Snøskredvarslingen i Norge og CARE - Cen-
ter for Avalanche Research and Education ved 
UiT laget en podcastserie kalt «Skredpodden - 
podcasten for deg som vil til fjells – og tilbake 
igjen».  

Tekst: Heidi Bache Stranden, NVE 

Skredpodden er en erstatning for de populære 
skredkveldene som normalt holdes i vinterhalv-
året (se Skredfag nr. 5, s. 10), men som i år ikke 
arrangeres av hensyn til smittevernregler. 

Den gode plan B 

Planen var opprin-
nelig å gjenta suk-
sessen fra de senere 
årene med å samle 
tusenvis av skiglade 
folk til skredkvelder i 
før sesongstart.  

I likhet med at de som skal til fjells alltid bør ha en 
god plan B å spille på, om forholdene skulle være 
annenledes enn antatt, måtte også vi legge en plan 
B når pandemien strammet grepet om samfunnet 
tidligere i år. Skredpodden er den sexy plan B’en vi 
måtte ty til da skredkveldene måtte avlyses.   

Forebygge skredulykker 

I likhet med skredkveldene er det overordnete 
målet med Skredpodden å hjelpe folk til å ta trygge 
valg på tur og dermed forebygge skredulykker.  

I Skredpodden inviterer vi gjester fra ulike fagfelt 
og disipliner, blant annet en atferdsøkonom, en 
lege, ski- og skuterkjørere, frivillige i redningstje-
nesten, skredvarslere og skifilmprodusenter. Fel-
les for de alle er at de ønsker å dele sine erfaringer 
og kunnskap med lytterne våre. 

Ny episode på torsdager 

Nye episoder av Skredpodden publiseres hver 
torsdag i starten av sesongen, og deretter annen-
hver torsdag utover i sesongen. 

Håpet er å lage en podcast som både toppturentu-
siaster, turgåere og skuterkjørere kommer til å 
høre på i bilen på vei til fjells, mens de prepper ski 
eller mekker skuter.  

Episodene finner du der du ellers lytter på pod-
cast. Husk at du kan abonnere på Skredpodden, 
slik at nye episoder lastes ned automatisk.  

Har du forslag til temaer?  

Flere av episodene er allerede publisert og andre 
er allerede tatt opp, men om du har innspill og 
ideer til saker og intervjuobjekter, så tar NVE 
gjerne imot dem. Meld fra til hrb@nve.no.   

   
Hedi Bache Stranden i NVE (t.v.) og prog-
ramleder Audun Hetland (CARE ) i Skred-

podden 

Her er den foreløpige publiseringsplanen med 
tema og oversikt over hvem som medvirker sam-
men med programleder Audun Hetland. Flere te-
maer er på blokken, og listen med episoder vil bli 
lengre utover vinteren.   

Episode Tema Medvirkende  

Ep 1 Sesongstart 
Jostein Aasen, 
Emma J. Barfod 

Ep 2 Skredterreng Markus Landrø 

Ep 3 Skredvarselet 

Markus Landrø, 
Heidi Bache 
Stranden  

Ep 4 Kameratredning Einar Løken  

Ep 5 
Utstyr til kameratred-
ning Einar Løken 

Kommer Snøskuter og snøskred 
Martin Borg, 
Tom Handeland   

Kommer Fornuft og følelser 
Andrea Mann-
berg  

Kommer Skifilm og risiko del 1 Nicolai Schirmer 
Kommer Skifilm og risiko del 2 Nicolai Schirmer 

Kommer Skifilm og risiko del 3 

Nicolai 
Schirmer, Hen-
ning Reinton 

Kommer Skredvarslingen Rune Engeset 

Kommer 
Skifilming, vurderinger 
og risiko 

Asbjørn Eggebø 
Næss 

Kommer Førstehjelp Julia Fieler 
 
 

SKREDPODDEN 

https://norskred.files.wordpress.com/2019/02/skredfag_05.pdf
mailto:hrb@nve.no
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Etterspurt rettleiar på plass  
NVE lanserte i november 2020 ein ny rettleiar for 
utgreiing av skredfare for reguleringsplan og byg-
gesak.  
 
Tekst: Odd Are Jensen, NVE 
 
Rettleiaren stiller tydelege krav til korleis ei skred-
fareutgreiingar skal utførast. Den vil gjere det enk-
lare for privatpersonar, kommunar og konsulentar 
å forstå kva som skal til å greie ut om krava i bygg-
teknisk forskrift (TEK17) §7-3 til nye bygg er opp-
fylt. Rettleiaren er utarbeida i utstrakt samarbeid 
med konsulentbransjen både i direkte i utarbei-
ding av faginnholdet og gjennom to høyringsrun-
dar.  
 

 
Snøskred i Fjærland som førte til riving og flytting av hus. 
Foto: Jaran Wasrud/NVE  
 
  
NVE anbefaler at:  

• kommunar krev at alle utgreiingar som blir 
bestilt etter dags dato følger denne rett-
leiaren.  

• alle konsulentar som utfører skredfareut-
greiing tar denne rettleiaren i bruk frå 
dags dato på alle nye oppdrag.  

  
Bakgrunn for innføringa av denne nye rettleia-
ren:  

• For mange utførte skredfareutgreiingar 
med dårleg kvalitet.   

• For mange skredfareutgreiingar vert gjort 
utan tilstrekkeleg sidemannskontroll.  

• Manglande krav til kompetanse og inn-
hald i ei skredfareutgreiing har ført til eit 

stort sprik i pris og kvalitet mellom skred-
fareutgreiingar.  
  

For å løyse nokon av desse utfordringane er blant 
anna følgande inkludert i rettleiaren  

• prosedyrar for utgreiinga av dei forskjel-
lige skredtypane med krav om kunnskap 
om og tilgang til moderne modellerings-
verktøy  

• krav om feltsynfaring i dei fleste tilfelle  
• krav om kompetanse/erfaring for utfø-

rande konsulent og sidemannskontrollør  
• krav om uavhengig kvalitetskontroll for 

sikkerheitsklasse S3 og over der konse-
kvensane av eit skred er store.  

 
Rettleiaren var presentert på eit seminar for 
skredmiljøet i Norge 3. desember og opptak frå 
dette seminaret ligg tilgjengeleg på nettsida for 
rettleiaren https://www.nve.no/veileder-skredfa-
reutredning-bratt-terreng/  
 

Nysgjerrig på sørpeskred? 
I en fersk rapport beskriver NVE hva som ligger til 
grunn for dagens regionale sørpeskredfarevurde-
ring. 
 
Tekst fra varsom.no 
 
Rapporten som ble publisert i desember 2020, tar 
for seg de viktigste elementene som ligger til 
grunn for NVEs varsling av regional sørpeskredfare 
på Fastlands-Norge. Den omfatter derfor ikke alle 
aspekter ved sørpeskred, eller alle variablene som 
inngår i skredprosessen. 
 

 
 
Referanse:  
NVE-rapport 42/2020: Varsling av regional sørpeskredfare. 
https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rap-
port2020_42.pdf  

NYTT FRA NVE 
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iEarth er et nasjonalt senter for geovitenskapelig 
utdanning. Senteret startet januar 2020.  
 
Tekst: Karsten Müller, NVE/UiO 
 
Visjonen til iEarth er «å promotere et studentfoku-
sert og innovativt læringsmiljø for morgendagens 
geovitenskapelige studenter for å imøtekomme 
komplekse samfunnsutfordringer og muligheter.  
Dette skal gjøres ved å bruke aktive læringsmeto-
der og aktuelle problemstillinger i en integrert na-
sjonalt geovitenskapelig utdanning med et globalt 
perspektiv.» 
 
iEarth legger vekt på interaktiv læring der studen-
tene selv er oppfordret til å bidra i utvikling av 
stoffet (se eksempler). Ett av målene er å samkjøre 
geovitenskapelig utdanning på bachelor- og 
masternivå i Norge. Per i dag er dette et samarbeid 
mellom universitetene i Bergen, Tromsø og Oslo. 
Første kurs som ble holdt nasjonalt var «Introduc-
tion to geohazards». Kurset består av tolv moduler 
som omhandler diverse naturfarer som flom, jord-
skred og tsunamis ved siden av mer generelle 
tema som geoteknikk. Hver modul gikk over en 
uke. 
 
Karsten Müller var ansvarlig for utvikling av snøs-
kredmodulen i dette kurset. Fordi èn uke er lite tid 
til en innføring i fagfeltet, samlet han representan-
ter fra NGI, NORCE, Statens vegvesen og NVE, som 
har behov for folk med snøskred-kompetanse, for 
å identifisere de viktigste læringsmålene. De ble 
enige om at fokuset skal ligge på å formidle grunn-
leggende kunnskap om når et snøskred løsner, dy-
namiske egenskaper til et snøskred og hvordan 
man kan sikre objekter mot snøskred.  
 
Tilbakemeldingene fra studentene var overvei-
ende positive. Vi skal nå videreutvikle materialet 
og konseptet til bruk i masterkurset våren 2021 og 
en ny runde høsten 2021.    
 

Har du innspill eller materiale som kan brukes i 
dette kurset eller andre aktiviteter i regi av iEarth, 
ta gjerne kontakt med Karsten Müller. 
 
Mer informasjon om nettsiden til iEarth.  
 

 

Den internasjonale snøskredkonferansen, ISSW, 
kommer til Norge i 2024. Det ble bestemt på den 
virtuelle konferansen VSSW i høst. NVE, NGI, Sta-
tens vegvesen og Universitet i Tromsø (UiT) gikk 
sammen om søknaden, og disse vil sammen ar-
rangere konferansen i samarbeid med hele fag-
miljøet.    
 
Tekst: Rune Engeset, NVE 
 
Arrangørene jobber nå med å få på plass avtaler 
og rigge en organisasjon som kan arrangere kon-
feransen. Norskred-medlemmer som ønsker å bi-
dra, kan ta kontakt med leder for arrangørgruppa 
Rune Engeset, rue@nve.no. Se også pressemel-
ding som ble sendt ut da tildelingen ble kjent.  
 

 
Kjetil Brattlien har skrevet 
ny bok som er utgitt av Fri 
Flyt. Boka heter «Snøs-
kred på 1-2-3» og kom i 
butikkhyllene tidlig i de-
sember. Boka er enklere 
enn andre skredbøker.  
–Målet med boka er at 
folk på 1-2-3 skal få den 
viktigste skredkunnska-
pen på en enkel og peda-
gogisk måte, og bl.a. lære hvordan skredvars-
lingen på varsom.no kan brukes i fritid og jobb.  
 
Dette er Kjetils femte snøskredbok siden 2008. 
Medlemmer i Norskred får 20 % rabatt på Fri Flyt 
sine toppturbøker.    

NYTT FRA iEARTH 

NYTT OM SSW I TROMSØ 2024 

NYTT OM SNØSKREDLITTERATUR 

https://iearth.no/for-studenten-2/praktisk-pensum/
mailto:karsten.muller@geo.uio.no
http://www.iearth.no/
https://www.ngi.no/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Verdens-stoerste-snoe-og-snoeskredkonferanse-til-Norge
https://www.ngi.no/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Verdens-stoerste-snoe-og-snoeskredkonferanse-til-Norge
https://www.friflytbestill.no/boker/toppturboker
https://www.friflytbestill.no/boker/toppturboker
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På årsmøtet 13. mai i år takket vi av Kalle Kron-
holm og Andrea Mannberg som gikk ut av styret. 
Kalle hadde vært med helt fra stiftelsen av fore-
ningen høsten 2016, mens Andrea kom inn i inte-
rimsstyret i starten av 2017. Dermed er de begge 
pionerer. Som takk for innsatsen har vi sendt dem 
en overraskelse i posten.  
 
Albert Lunde og Urpu Hapuoja ble valgt inn som 
hhv. fast- og varamedlem i styret. Tore Humstad 
(fast) og Rune V. Engeset (vara) ble gjenvalgt. Sty-
ret konstituerte seg i september med Tore 
Humstad som leder og Markus Eckerstorfer som 
nestleder. Valgkomite for 2021 består av Martine 
Holm Frekhaug, Henrik Langeland, Karsten Müller 
og Rune Abildgaard Sørensen valgt.  
 

Som ett av temaene på årsmøtet, ble medlem-
mene bedt om å gi innspill til en strategi for Nors-
kred. Denne skal bygge opp under formålet slik det 
er formulert i vedtektene §2. Kort fortalt, ble vi 
enige om at det er det følgende vi skal prioritere:   

 Fremme velfundert fagutøvelse (både fri-
villig, profesjonelt og akademisk) 

 Styrke samfunnets forståelse av snøskred 
 Formidle faglige nyheter om snøskred 
 Støtte utvikling av faget 
 Bidra til formalisert skredutdanning 
 Styrke samarbeidet i fagmiljøet 

 

Et prioritert område er altså å «bidra til formalisert 
skredutdanning i Norge». Gjennom en spørre-
undersøkelse på årsmøtet, fikk vi 62 innspill fra 50 
medlemmer. Hovedessensen i disse var at med-
lemmene ønsker at Norskred skal spille en rolle i 
utvikling av formelle utdanningstilbud. Styret vil 
derfor jobbe videre med dette temaet i 2021 og 
legge fram innspill til både akademiske miljø og 
bedrifter og organisasjoner som engasjerer seg i 
snøskredfaglig utdanning.  

SAM WYSSEN (1970 – 2020) 

 
På kvelden 25. juli, midt i sommerferien på en cam-
pingplass i Lofoten fikk jeg en telefon fra Sams fet-
ter, Christian. Sam var død. Han hadde omkommet 
i en småflyulykke i nærheten av Reichenbach. Det 
ble en annerledes avslutning på årets sommerferie. 

Sam var barnebarnet til Jakob Wyssen som stiftet 
familieselskapet helt tilbake i 1926. Da han begynte 
å jobbe for fullt i firmaet i midten av 90-tallet, tok 
det ikke lang tid før entreprenøren Sam viste seg. 
Etter noen mer eller mindre vellykkede prosjekter 
kom han på ideen om å utvikle et nytt, fjernstyrt 
system for utløsning av snøskred. Med stor hjelp av 
Hansueli Gübler sto det første snøskredtåret klart i 
år 2000.  

Sam var en kollega, sjef, venn og mentor. Ikke bare 
for meg, men for mange andre i Wyssen. Fra første 
dag jeg traff Sam gav han meg full tillitt. Det var 
sånn han var. Tillitt var ikke noe du måtte gjøre deg 
fortjent til, det var noe du hadde i utgangspunktet. 
Er det én ting jeg har lært av Sam, så er det at tillitt 
danner grunnmuren for et godt team.    

Flere i skredmiljøet både i Norge og internasjonalt 
har tatt kontakt denne høsten. De har fortalt om en 
åpen, inkluderende og raus person som ga et varig 
inntrykk. Dette har varmet godt i tunge stunder. Det 
har vært en tung høst for oss i Wyssen, men vi har 
funnet mye trøst i samholdet i teamet Sam bygget 
opp. Vi har alle brettet opp ermene for å videreføre 
det Sam startet på og vil fortsette arbeidet med å 
utvikle morgendagens løsninger for håndtering av 
snøskredfare i hans ånd.   

Sam etterlot seg kone og tre barn og en hel «fami-
lie» med kolleger som han ville sagt selv.   

Stian Langeland 
Daglig leder, Wyssen Norge AS  

 
         

           
       

  
 

        

  STYRETS SAMMENSETNING 

  STRATEGI FOR NORSKRED 

  SKREDUTDANNING 

https://norskred.wordpress.com/om/vedtekter/
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Norskred har en avtale med arrangørene av den 
Nordiske konferansen om snøskred og friluftsliv i 
2021 om plass i programkomiteen og utvikling av 
faglige workshoper dagen i forveien, slik vi gjorde 
på Voss i 2019. Vi vil også henvende oss til ISSW 
2024 i Tromsø for å drøfte en lignende rolle der.  
 

 
I foreningens budsjett for 2021 har styret lagt til 
grunn en gradvis gjenåpning av samfunnet.  Vi hå-
per derfor å gjennomføre vårt første fysiske styre-
møte, samt delta på andre møteplasser i løpet av 
året. Vi vil lage en ordning der studenter kan søke 
om støtte til å delta på konferanser som ISSW og 
den Nordiske skredkonferansen. Vi har også satt 
av midler til ekstern bistand for å lage publikasjo-
ner som dette, samt produsere og distribuere pro-
fileringsartikler som medlemmene vil få tilsendt. 
   

 
For å gjøre foreningen mer lettstyrt for styret, og 
mer forutsigbar for medlemmene har vi lagt en 
årsplan for 2021. Dette inkluderer et «årshjul» 
med med tentative datorer for møter, faglunsjer 
og utgivelser. Dette er gjengitt nedenfor. En mer 
lesbar versjon finner du på norskred.no/kalender. 

 
Nei dette er ikke et stilisert koronavirus, men et utkast til års-
hjul for 2021 (finn en mer lesbar versjon på nettet).  

 
Til Norskreds digitale faglunsjer, «Avalunsj», invi-
terer vi fagfolk med ulik bakgrunn og erfaring til å 
dele noe av sin kunnskap med oss andre. I 2020 

har vi hatt innlegg om klimascenarier, skredmedi-
sin, nytt droneregelverk, skredfaglig yrkesutdan-
ning i regi av SVELAV, opptegning av skredomriss i 
skreddatabasen og gjennomgang av skredulykken 
på Fridtjovbreen på Svalbard.  

 
For 2021 har vi foreløpig lagt opp til 10 faglunsjer 
som legges til tredje fredag i hver måned (så langt 
det klaffer) i tidsrommet 11:00 – 11:45. De to 
første har fått tema:   

15.jan Risikopersepsjon 
19.feb Sikkerhetskultur  

 
De neste åtte er ikke konkretisert ennå. Hjelp oss 
gjerne med forslag til tema, også om du selv kan 
bidra med et faginnlegg. De øvrige datoene er 19. 
mars, 16. april, 21. mai, 18. juni, 17. september, 
15. oktober, 19. november og 17. desember.  
 

 
Vi har lagt opp til to nyhetsbrev også i 2021. Vi vil 
i april gjerne høre historier fra studenter som har 
skrevet oppgave om snøskred. Hvilke studieløp 
valgte de? Hvordan gikk de fram og hvordan endte 
de opp med oppgaven sin. Og ikke minst: hva fant 
de ut?  
 
For desember 2021 er tema ikke endelig fastlagt.  
Vi har noen ideer, men du har som vanlig gode mu-
ligheter til å komme med forslag.  

 
Her er oversikt over relevante datoer for 2021:  
 
#Skredfag 9: Snøskredstudentene  

Frist for å foreslå bidrag:  12. april 
Frist for å sende inn bidrag:  22. april 
Publiseringsdato   29.apr  

 
#Skredfag 19: Tema ikke valgt  

Frist for å foreslå bidrag:  6. des 
Frist for å sende inn bidrag:  9. des 
Publiseringsdato   16. des  

  NORSKRED OG KONFERANSER 

  BUDSJETT FOR 2021 

  ÅRSHJUL FOR NORSKRED 

 DIGITALE FAGLUNSJER 

 NYHETSBREVET #SKREDFAG 

https://norskred.wordpress.com/kalender/
https://norskred.wordpress.com/kalender/
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Takk til våre støttemedlemmer 
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