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samarbeidet tett med NVE i sitt arbeid, og resultatet er en grundig
metodebeskrivelse, som tar for seg hele kartleggingsprosessen. De viktigste
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Forord
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klassifiseringen ble utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) i år 2000, og har
blitt revidert flere ganger. I denne siste revisjonen har NGI samarbeidet tett med NVE i
sitt arbeid, og resultatet er en grundig metodebeskrivelse, som tar for seg hele
kartleggingsprosessen.
Metodebeskrivelsen blir nå for første gang publisert som NVE-publikasjon i serien
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Sammendrag
Rapporten beskriver metodene som benyttes ved oversiktskartlegging og klassifisering av
kvikkleirefaresoner mht. faregrad, konsekvens og risiko. Metodikken omfatter også andre jordarter med sprøbruddegenskaper (sprøbruddmateriale) slik som definert i NVE-veileder 1/2019.
Etter kvikkleireskredet i Rissa i 1978 ble det besluttet å gjennomføre en landsomfattende
oversiktskartlegging av områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. I den forbindelse
ble det utarbeidet en metodikk for denne oversiktskartleggingen. Etter hvert som faresoner ble
kartlagt og informasjonen ble forelagt brukerne, oppstod behovet for å klassifisere sonene med
hensyn til faregrad og risiko. I år 2000 utarbeidet NGI en metode for slik klassifisering.
Foreliggende revisjon er den fjerde oppdateringen av metodebeskrivelsen. De viktigste
endringene er nye kapitler om kartlegging av strandsoner og utløpsområder.
Kriteriene som legges til grunn for oversiktskartleggingen er basert på enkle teoretiske
betraktninger, samt analyse av en rekke kvikkleireskred, og er som følger:
1. Oversiktskartleggingen begrenses til områder der terrenghøydeforskjellene på land er
minst 10 m (målt fra bunn bekk/elv/sjø).
2. Jevnt hellende terreng på land brattere enn 1:15 og marbakker brattere enn 1:6 vurderes
(helning normalt på høydekotene).
3. Løsneområder vil maksimalt få en lengde tilsvarende 15 x høydeforskjellen på land og
6 x marbakkehøyden i sjø (normalt på høydekotene). Marbakkehøyden regnes i denne
sammenhengen maksimalt ned til 25 meter under normalvannstand (kote 0) dersom
sjøbunnen ikke flater ut.
4. Utløpslengden for skred på land tilsvarer 0,5 - 3 ganger løsneområdets lengde avhengig
av skredtype og topografi i utløpsområdet. Normalt avmerkes ikke utløpsområder i sjø.

Det understrekes at det vil kunne gå skred ved mindre kritiske topografiske forhold enn gitt i
disse kriteriene. Ved lokale kartleggingsprosjekter (arealplaner, byggeprosjekter etc.), skal
prosedyren i NVE veileder 1/2019 følges. I en slik detaljert kartlegging kan det i tilfeller med
begrenset kvikkleiremektighet benyttes mindre konservative kriterier enn gitt over.
Klassifisering av risiko er basert på en semi-kvantitativ metode. Faregrad og skadekonsekvens
evalueres ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidede klassifiseringskriterier. Avhengig av antall poeng beskrives skadekonsekvensklassene som enten 1: mindre
alvorlig, 2: alvorlig eller 3: meget alvorlig. Tilsvarende beskrives faregradklassene som enten
1: lav, 2: middels eller 3: høy. Sonene inndeles så i fem risikoklasser, avhengig av poengverdiene for skadekonsekvens og faregrad, hvor risikoklasse fem er høyest (risiko = skadekonsekvens x faregrad).
Rapporten gir også veiledning til opptegning av faresoner og evaluering av feltobservasjoner.
Det er også gitt eksempler på vurdering av erosjonsforhold.
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1 Bakgrunn
Arbeidet med å innhente informasjon om faren for kvikkleireskred har pågått siden 1980, og
ble igangsatt etter kvikkleireskredet i Rissa (1978). NGI fikk da i oppdrag fra Landbruksdepartementet å utføre oversiktskartlegging av "potensielt skredfarlige kvikkleireområder” på
Østlandet og i Trøndelag på basis av kvartærgeologiske kart fra NGU. Ansvaret for den
landsomfattende oversiktskartleggingen ligger nå hos NVE, etter at etaten fra januar 2009 fikk
ansvaret for å ivareta det statlige forvaltningsansvaret innenfor forebygging av skredulykker.
Da det landsomfattende kartleggingsarbeidet av kvikkleire startet opp, hadde Statens Naturskadefond ansvaret, i perioden 1985-2004 Statens Kartverk og fra 2004 til 2009 hadde NGU
hovedansvaret for kartleggingsprogrammet [1].
I perioden frem til år 2000 besto arbeidet i å kartlegge fareområdenes beliggenhet og
utstrekning. Oversiktskartleggingen avdekket store arealer med potensiell skredfare, fram til
da 500 km2 fordelt på ca. 1 500 soner. De fleste sonene er bebygde, mange tett bebygde.
Kartleggingen ble utført på grunnlag av økonomisk kartverk, og det ble utarbeidet rapporter
for hvert kartblad (M711-serien). I perioden 2000 til 2006 ble det foretatt en risikoklassifisering av de kartlagte sonene, og etter dette har oversiktskartleggingen inkludert risikoklassifisering av soner. Det ble besluttet å gå over til kommunevis rapportering for å gjøre
kartene mer tilgjengelige for bruk i kommunal planlegging.
I 2008 ble veilederen "Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre
jordarter med sprøbruddegenskaper" utgitt. Denne ble revidert i 2014 [2] og på nytt i 2020 [3]
og omtales oftest som "kvikkleireveilederen." Kvikkleireveilederen satte konkrete krav til
grunnundersøkelser og dokumentasjon av områdestabilitet ved utbygging innenfor de kartlagte
faresonene. De samme kravene ble stilt for tilfeller der grunnundersøkelser avdekker
kvikkleire/sprøbruddmateriale utenfor kartlagte faresoner. Revisjonen av kvikkleireveilederen
fra 2014 inneholder et skjema for innmelding av nye faresoner til NVE. I 2018 ble skjemaet
erstattet av en elektronisk innmeldingsløsning på nett. Det har etter hvert utviklet seg en ny
praksis for dokumentasjon av områdestabilitet i det geotekniske miljøet. Denne praksisen
innebærer blant annet at det nå også blir meldt inn nye faresoner gjennom planlegging for
utbyggingsprosjekter.
Parallelt med dette har kartleggingsprogrammet fortsatt i deler av landet som ikke var dekket
av kartleggingen fram til år 2000, blant annet er nå deler av Nord-Norge, Sør- og Vestlandet
kartlagt. Pr. dato er det kartlagt over 2400 faresoner med et samlet areal på ca. 600 km2.
Kartleggingsprogrammet følger prioriteringen beskrevet i NVE-rapport 14/2011 «Plan for
skredfarekartlegging» [1].
Denne rapporten beskriver metoden som er utarbeidet og som har dannet grunnlaget for alt
arbeidet med identifisering av skredfarlige kvikkleireområder for en oversiktskartlegging (også
kalt regionalkartlegging internt i NVE) og er en oppdatering av NGI-rapport 20001008-2 fra
2008 [4]. Kartleggingsmetoden er oppdatert for å inkludere nye krav gitt i kvikkleireveilederen, bla. skal oversiktskartleggingen også omfatte utløpsområder for skred. Videre er
det gitt nye føringer for vurdering av strandsoner på bakgrunn av senere tids skredhendelser og
nyere forskning. Det er også gjort enkelte presiseringer i beskrivelsen av metoden for
4

klassifisering av faresonene. Dette er gjort med tanke på at klassifiseringsmetoden også skal
kunne benyttes i forbindelse med detaljert kartlegging og planer for utbygging (soneutredning
iht. kvikkleireveilederen).
Pr. i dag er det utført oversiktskartlegging i regi av NVE i store deler av landet. Informasjon
om eksisterende faresoner er tilgjengelig på NVE Atlas [5]. Mange faresoner er også detaljutredet, men her gjenstår det fortsatt mye arbeid i årene som kommer. Detaljert utredning av
kvikkleiresoner er ofte nødvendig som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplaner m.m., og
er beskrevet i kvikkleireveilederen, jf. [3]. Det må da utføres supplerende grunnundersøkelser
og stabilitetsberegninger for å avgrense områder med reell skredfare så riktig som mulig. I
mange tilfeller vil detaljert soneutredning vise at det ikke er reell skredfare innenfor deler
faresonene fra oversiktskartleggingen, f.eks. ved at forekomsten av
kvikkleire/sprøbruddmateriale er svært begrenset og at områdeskred derfor ikke er relevant.
Utstrekningen av faresonene kan i slike tilfeller reduseres, og i enkelte tilfeller kan faresoner
tas ut av kartleggingen.
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2 Grunnlag for oversiktskartleggingen
Fasene i oversiktskartleggingen kan deles opp i kartstudier, befaring og grunnundersøkelser.
På dette grunnlaget utarbeidelses det faresonekart.

2.1

Kartstudier

2.1.1

Kvartærgeologiske kart

Innledningsvis avgrenses oversiktskartleggingen til alle områder der det kan påtreffes
kvikkleire. Andre jordarter med sprøbruddegenskaper skal omfattes av kartleggingen på
samme måte som kvikkleire, jf. kvikkleireveilederen (NVE-veileder 1/2019 [3]). NGUs karttjeneste «Mulighet for marin leire» og «Marin Grense» [6], viser hvilke områder marin leire
kan forekomme i, og kvartærgeologiske kart kan gi ytterligere grunnlag for å vurdere hvor
kvikkleire (sprøbruddmateriale) kan finnes. Som grunnlag for kartleggingen må det være
kvartærgeologiske kart med kvalitet 1:50 000 eller bedre. Undersøkelser viser at kvikkleire i
sjøen kan påtreffes mer enn 100 meter fra land [7].

2.1.2

Topografiske kart

Til å begynne med var oversiktskartleggingen basert på økonomisk kartverk med ekvidistanse
5 meter. I dag er høyoppløselige kartdata offentlig tilgjengelig og kan nedlastes gratis på
internett (bla. nettsiden Høydedata [8]).
Data fra sjøbunnskartlegging er også tilgjengelig i deler av landet fra bla. Sjøkartverket,
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) som leverer
offentlige kartdata til portalen Mareano [9]. Videre kan kommunen eller NVE gi tillatelse til
nedlasting av tilgangsbegrensede kartdata fra Felles KartdataBase (FKB) gjennom portalen til
Geonorge [10]. Sjøbunnsdata med grov oppløsning kan finnes på Kartverkets nettside
Norgeskart.no [11].
Områder med topografi som oppfyller kriteriene for skred (se kapittel 3) avmerkes som
"mulige faresoner" for videre befaring og grunnundersøkelser. Med «mulig faresone» menes et
område som kan bli en faresone om grunnundersøkelser viser at det er
kvikkleire/sprøbruddmateriale til stede og at det derfor kan være potensiale for skred.
Bruk av GIS-verktøy vil kunne effektivisere og kvalitetssikre arbeidet med identifisering av
"mulige faresoner" for befaring og grunnundersøkelser, se Figur 1.
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Figur 1 Eksempel på terrenganalyse i GIS. Områder som oppfyller de topografiske kriteriene for skred, jf. kap.
3, identifiseres (rosa område).

2.2

Befaring

Neste fase i prosjektet er å foreta befaring av de mulige faresonene.
Befaring har i denne anledning flere formål:






Studere adkomstmuligheter for eventuelle grunnundersøkelser
Å kartlegge erosjonsforholdene i raviner og langs vassdrag
Å registrere terrenginngrep i eller i nærheten av raviner (bakkeplanering, rørlegging
av bekker og lignende)
Å vurdere fare for oppdemming/skade fra flodbølge
Å innhente kunnskap om lokale forhold (oppstikkende fjell etc.)

Feltregistreringene utføres fortrinnsvis digitalt hvor observasjonspunkt kan knyttes til bilder og
hvor det er sporbart hvilke områder som er befart. Dette kan gjøres ved felt-pc-er, nettbrett
eller utviklede apper eller liknende. Registreringsskjema kan brukes som supplement, jf.
eksempel i kap. 5.4. Eksempel på befaringskart finnes i vedlegg B.
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Informasjonen som innhentes utgjør et viktig grunnlag for senere avgrensing og klassifisering
av faresonene (jf. kap. 3 og 4). Klassifiseringen av faregrad, konsekvens og risikoklasse skal
da evalueres for den stabilitetsmessig ugunstigste skråningen / kritisk snitt i faresonen. Derfor
er det viktig å ha en formening om hvor kritiske snitt kan ligge før de "mulige" faresonene
befares, se Figur 2. På grunnlag av det som registreres under befaringene, vil erfaringsmessig
noen av de innledende faresonene falle ut og noen vil bli redusert i utstrekning.
Det må vurderes om det er hensiktsmessig å utføre befaring i én eller i to omganger. I noen
tilfeller kan det være aktuelt å foreta en befaring først for innledende vurdering av faresoner og
for planlegging av grunnundersøkelser. Senere kan det foretas en befaring for å registrere
erosjon og terrenginngrep, for å vurdere konsekvens av oppdemming/flodbølge, samt lokale
forhold som påvirker kartleggingen og klassifiseringen (jf. kapittel 3 og 4).

Figur 2 Plassering av mulige faresoner (ellipser) med antatt kritiske snitt og forslag til plassering av
borpunkter vurdert ut fra forekomst av marin leire, terrenganalyse og befaring [12].
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2.3

Grunnundersøkelser

Resultater fra tidligere grunnboringer er offentlig tilgjengelig via NADAG (Nasjonal database
for grunnundersøkelser) [13]. Relevante rapporter kan i mange tilfeller skaffes fra kommunens
og NVEs arkiv, samt fra arkivene til Statens vegvesen og ulike rådgiverfirma.
Grunnundersøkelsene tar sikte på å kartlegge mulige større sammenhengende forekomster av
kvikkleire/sprøbruddmateriale i de aktuelle sonene. Det er slike sammenhengende forekomster
som vil kunne være utsatt for store skred.
Det er store områder som skal dekkes i oversiktskartleggingen, og grunnundersøkelsene må i
hovedsak baseres på enkle og lite tidkrevende undersøkelsesmetoder. Dessuten er det
nødvendig at utstyret er robust, driftssikkert, mobilt, samt at nedtrengningsevnen må være god.
I tillegg må undersøkelsene skille leire fra andre jordarter, samt at endringer i leirens
sensitivitet reflekteres.
Dreietrykksondering tilfredsstiller disse kravene, og har med godt resultat vært benyttet i
kvikkleirekartleggingen. Sonderingsmetoden er beskrevet i NGF melding nr. 7 [14]. Totalsondering kan være en alternativ metode, spesielt når det er nødvendig for å penetrere faste lag
og det er behov for å kartlegge sikkert berg, jf. NIFS-rapport nr. 46/2012 [15] og NGFmelding nr 9 [16]. Det vil være hensiktsmessig å kombinere disse metodene med prøvetaking
som støtte for tolkning av sonderingene. Når det skal utføres mer detaljerte undersøkelser
(soneutredning) må det suppleres med andre metoder iht. kvikkleireveilederen (NVE-veileder
1/2019 [3]).
For en rasjonell gjennomføring av oversiktskartleggingen har det vært viktig å oppnå en god
terrengdekning fra hver sondering. Dette er forsøkt gjort ved å utføre boringene i antatt kritiske
snitt og med plassering av boringene som illustrert på nedenstående perspektivskisser av
terrengmodellene ”jevnt hellende terreng” og ”platåterreng”, Figur 3 og Figur 4.
I ”jevnt hellende terreng” plasseres boringen(e) midt i skråningen og føres ned til en dybde
tilsvarende skråningens totale høydeforskjell. Ved ”platåterreng” utføres boringen(e) inne på
platået i en avstand fra skråningstopp tilsvarende 1,5 x skråningshøyden. Boringen(e) utføres
til en dybde av 1,5 x skråningshøyden. En eventuell kvikkleireforekomst av noe utstrekning og
beliggenhet i et kritisk nivå med hensyn til skredfare, vil med dette bli avdekket.
Boringene plasseres i mulige kritiske snitt der stabilitetsforholdene antas å være dårligst ut fra
topografi og befaringsobservasjoner (jf. kap. 2.2). I forbindelse med senere detaljundersøkelser
utføres supplerende boringer for å utrede hele faresonen, jf. kvikkleireveilederen [3].
I praksis har det vist seg at de to terrengmodellene til sammen er representative for det aller
meste av våre marine leirområder. Til tider må improvisasjoner og stedlige tilpasninger gjøres.
Utførte grunnundersøkelser bør meldes inn til NADAG. Dette gjelder også grunnundersøkelsesrapporter som innhentes som grunnlag for kartleggingen (om de ikke allerede er
meldt inn til NADAG).

9

Figur 3 Perspektivskisse av ”jevnt hellende terreng”

Figur 4 Perspektivskisse av ”platåterreng”
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3 Opptegning av faresonekart
Det utarbeides faresoner for kvikkleireskred på grunnlag av topografiske kriterier, befaringsobservasjoner og resultat av grunnundersøkelser (eventuell forekomst av kvikkleire). En
faresone representerer det antatt maksimale arealet som kan bli rammet av kvikkleireskred som
følge av et initialskred i sonen. Faresonen skal også inkludere et sannsynlig utløpsområde i
tillegg til løsneområdet (fra og med 2014 [2]).
Et prinsippsnitt gjennom en faresone er vist på Figur 5. Figur 6 viser et eksempel på
opptegning av en faresone på kart. Først avgrenses løsneområdet ut fra innhentede grunnlagsdata og topografiske kriterier (iht. kap. 2 og 3.1.1-3.1.2). Etterpå avgrenses utløpsområdet
ettersom dette bla. relateres til løsneområdets utstrekning (iht. kap. 3.2). Det presiseres at det
kun er potensiell fare for store kvikkleireskred som er vurdert, og at det vil forekomme
kvikkleire (sprøbruddmateriale) og kan gå skred (også kvikkleireskred) utenfor avmerkede
soner. Kartet gir ikke informasjon om fundamenteringsmessige forhold, eller områder med
andre anleggstekniske utfordringer.
Klassifisering og utarbeidelse av faregrads-, konsekvens- og risikokart utføres normalt som en
del av oversiktskartleggingen. Dette arbeidet er beskrevet i kap. 4.

Figur 5 Prinsippskisse av løsne- og utløpsområde.
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Figur 6 Eksempel på faresone med løsne- og utløpsområde (hhv. skrå og prikkete skravur), faresone 900Hojem [5].

3.1

Løsneområde - kriterier

Oversiktskartleggingsarbeidet er basert på topografiske kriterier. Disse er utarbeidet på
grunnlag av enkle teoretiske betraktninger med hensyn til skreds utstrekning, samt på grunnlag
av etterberegning og studie av en rekke kjente kvikkleireskred, Aas (1979) [17]. Den teoretiske
betraktningen viser at et flakskred vil strekke seg innover fra skråningsfot i en avstand av
maksimalt 13 x høydeforskjellen (L/H ≤ 13). Studie av en rekke kjente kvikkleireskred gir L/H
varierende fra 7 til 15 [17] og [18].
Senere studier har kommet fram til et høyere L/H-forhold for enkelte skredhendelser, bla. for
Rissa-skredet (NIFS 21/2013 [19]). Effekt av sideveis skredutvikling mot høyereliggende
terreng er da tatt med i betraktningene, se Figur 7. Selv om en maksimal utbredelse av skred
tilsvarende 15 ganger høydeforskjellen vil omfatte de aller fleste kvikkleireskred, og derfor er
forutsatt som kriterium i kvikkleirekartleggingen, er det ikke å anse som en teoretisk nedre
grense for alle typer kvikkleireskred, f.eks. retrogressive skred.
Erfaringsdata fra skredhendelser i strandsonen viser at helningen på sjøbunnen i områder hvor
skred har blitt utløst har vært mer enn 12° [20]. Den teoretiske betraktningen viser at et flakskred på sjøbunnen vil strekke seg innover fra skråningsfot i en avstand av maksimalt 5-6
ganger høydeforskjellen i sjø (mindre enn på land pga. stabiliserende vanntrykk).
Det finnes ikke grunnlag for å sette en grenseverdi for sideveis utbredelse av skred (utbredelse
langsetter høydekotene). Erfaringsdata viser at den totale utbredelsen av kvikkleireskred
varierer fra noen titalls meter og opp til 1-2 kilometer [19]. I praksis vil sideveis utbredelse
stoppe opp pga. topografiske begrensninger, som f.eks. raviner, lavere skråningshøyde,
12

overgang til slakere terreng mm. Likedan kan begrenset utstrekning av kvikkleire, varierende
sensitivitet, endret lagdeling, berg i dagen etc. stoppe videre utvikling av skred.

Figur 7 Utbredelse av kvikkleireskred normalt på høydekotene og til siden (langs høydekotene). Eksempel fra
Rissa (figuren er hentet fra ref. [17]).

I overensstemmelse med ovenstående resultater legges følgende topografiske kriterier til grunn
for å tegne opp faresoner for kvikkleireskred i oversiktskartleggingen:






Oversiktskartleggingen begrenses til områder der terrenghøydeforskjellene er minst
10 m (målt fra bunn bekk, elv eller marbakke).
Jevnt hellende terreng på land brattere enn 1:15 og marbakker brattere enn 1:6
vurderes (helning normalt på høydekotene).
Løsneområder på land vil maksimalt få en lengde tilsvarende 15 x høydeforskjellen
(normalt på kotene). I strandsoner blir lengden av løsneområdene maksimalt 6 x
marbakkehøyden i tillegg til 15 x høydeforskjellen på land. Marbakkehøyden regnes
i denne sammenhengen maksimalt ned til 25 meter under normalvannstand (kote 0)
dersom sjøbunnen ikke flater ut.
Løsneområdets bredde (utstrekning langs med høydekotene) begrenses kun av
avstanden til områder med bedre grunnforhold eller gunstigere topografi. Eksempler
på bedre grunnforhold kan være berg i dagen, overgang til andre jordarter, kvikkleire
som kiler ut, lavere sensitivitet, gunstigere poretrykksforhold.
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Det understrekes at det vil kunne gå skred ved mindre kritiske topografiske forhold enn gitt i
disse kriteriene. Ved lokale kartleggingsprosjekter (arealplaner, byggeprosjekter mm.) skal
prosedyren i kvikkleireveilederen (NVE-veileder 1/2019 [3]) følges. For de tilfellene der det
skal gjøres en soneutredning, så vil det måtte utføres mer detaljerte grunnundersøkelser og
stabilitetsanalyser. Når forekomsten av kvikkleire/sprøbruddmateriale er tilstrekkelig
undersøkt i hele faresonen, kan løsneområdet avgrenses mer nøyaktig ut fra kriterier gitt i
kvikkleireveilederen.

3.1.1 Faresoner på land
I oversiktskartleggingen er det som regel stor avstand mellom borpunktene. Områder som kan
være utsatt for skred, men som ikke er undersøkt enda, inkluderes i løsneområdene
(konservativ tilnærming pga. manglende informasjon). Senere detaljundersøkelser vil gi
grunnlag for en riktigere avgrensning.
Forkant av løsneområdet skal legges langs det laveste terrenget hvor et skred vil kunne løsne,
det vil oftest tilsi bunnen av bekker eller elver langs skråningsfot. Bakkant av løsneområdet
avgrenses normalt ved en avstand tilsvarende 15xH normalt på høydekotene fra skråningsfot
til toppen av skråningene, som vist på Figur 8.
Dette gjelder såfremt det ikke er berg i dagen eller annen informasjon som tilsier en mer
begrenset utbredelse av skred.
Sidevegs avgrensning av løsneområdet (utbredelse langs høydekotene) bestemmes av bekkeraviner, berg i dagen, områder med bedre grunnforhold osv. I teorien er utbredelsen ubegrenset
for en uendelig lang skråning med jevn topografi og homogene grunnforhold.
Opptegning av løsneområder etter prinsippene over vil kunne resultere i at flere mulige løsneområder (maksimalskred) overlapper hverandre. Dette har som regel vært håndtert ved at de
aktuelle områdene har blitt slått sammen til ett løsneområde (faresonen må da nødvendigvis
representere flere maksimalskred). I oversiktskartleggingen har det ikke vært praksis å tillate
overlappende faresoner.

Figur 8 Prinsippskisse for opptegning av løsneområdet bakover fra skråningsfot, 15xH normalt på kotene.
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3.1.2

Faresoner i sjø

I de senere årene har det vært relativt mange skredhendelser i strandsonen. Skredene er i all
hovedsak utløst pga. menneskelig aktivitet. Marbakken består ofte av geologisk sett ferske
avsetninger med lav fasthet, og tåler i liten grad tilleggsbelastning fra f.eks. fyllinger,
sprengning, peling mm. Oftest vil utbredelsen av skredene stoppe opp slik at det bare er
marbakken og deler av et utfylt område i strandsonen som glir ut. I tilfeller der det er
kvikkleire (sprøbruddmateriale) på land, kan det være fare for at slike skred utvikler seg inn på
land (f.eks. Orkanger 1930, Sørkjosen 2015, Leksvik 2018) og forårsaker stor skade (f.eks.
skredet i Balsfjord 1988, Finneidfjord 1996 og Lyngen i 2010). For flere av disse skredene er
det ikke påvist sprøbruddmaterialer i sjøen (kun på land). I oversiktskartleggingen er det
ønskelig å avdekke områder der det er potensiell fare for at skred i strandsonen utløser
kvikkleireskred på land.
Følgende prosedyre anbefales for å vurdere eventuell utbredelse av faresoner i sjø:
1. Boringer på land planlegges og utføres etter prinsippene beskrevet i kap.2.3.
Boringene plasseres i kritiske snitt og iht. den mest representative av terrengmodellene
"jevnt hellende terreng" eller "platåterreng." Skråningene vist på Figur 9 (under) viser
eksempler på begge disse terrengmodellene når de inkluderer terreng i sjø.
2. Det må undersøkes om det er utført sjøbunnskartlegging i det aktuelle området
tidligere, jf. kap. 2.1.2. Hvis det ikke foreligger sjøbunnskart må det vurderes om det
skal foretas en slik kartlegging. På steder hvor det er så langgrunt at områdene i sjøen
med sikkerhet faller utenfor de topografiske kriteriene, er ikke sjøbunnskartlegging
nødvendig (jf. punkt 3). Dersom det er tvil om dette, må det enten utføres sjøbunnskartlegging eller antas at potensielle skred i marbakken kan nå helt inn til land.
3. Ut fra sjøbunnskart skal det så undersøkes om det er "langgrunt" eller om det er "kort
avstand" ut til marbakken i henhold til Figur 9. "Langgrunt" vil si at foten av
marbakken ligger mer enn 6 x marbakkehøyden (Hs) fra land (Figur 9A)."Kort
avstand" vil si at foten av marbakken ligger mindre enn 6 x marbakkehøyden (Hs) fra
land (Figur 9B). Det skal utføres boringer langs strandlinjen dersom det er "kort
avstand" ut til marbakken. Dersom det er "langgrunt", er det ikke nødvendig å utføre
boringer langs strandlinjen (i oversiktskartleggingen). Som vist på Figur 9A anbefales
det å legge inn litt margin ved å forutsette at 1:6-linjen skal slå ut i sjøbunnen minst
HL/2 utenfor strandlinjen for tilfelle "langgrunt". Marbakken regnes ned til maksimalt
25 meter dybde dersom den ikke har noen naturlig fot med sjøbunnshelning slakere
enn 1:6 (under kote 0).
4. For tilfellet "langgrunt" (Figur 9A) forutsettes det at eventuelle skred i marbakken ikke
når inn til land og forårsaker skred der. Faresonene avgrenses litt utenfor strandlinjen
(avstand HL/2), jf. Figur 9A. Denne avgrensingen indikerer at strandsonen må
undersøkes nærmere, og at faresonen må oppdateres i den detaljerte kartleggingen
(etter kvikkleireveilederen [3]).
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A

B

Figur 9 Prinsipp - topografiske kriterier i strandsonen og på land. (A) Plassering av boringer og avgrensing av
faresone der det er "langgrunt" i sjøen. Eksempelet viser "platåterreng" på land. (B) Plassering av boringer og
avgrensing av faresone der det er "kort avstand" til marbakken. Eksempelet viser "jevnt hellende terreng" på
land.

5. For tilfeller med "kort avstand" til marbakken og sprøbruddmaterialer i grunnen, skal
faresonene omfatte området i sjøen ut til foten av marbakken (jf. Figur 9B). Det
forutsettes da at skred i marbakken potensielt kan utvikle seg inn på land og forårsake
kvikkleireskred med stor utbredelse. Erfaringsdata viser at skred i sjø har utviklet seg
inntil ca. 50 meter inn på land selv om utførte grunnboringer ikke indikerer
sprøbruddmaterialer, jf. [21]. Det kan være aktuelt å flytte boringene langs strandlinjen
litt inn på land for å ta høyde for dette (hensiktsmessig plassering vurderes mht.
nærliggende bebyggelse, avstand mellom boringer, topografi i området mm.).
6. Faresonene kan nå tegnes opp på plan. Illustrasjonen på Figur 10 viser opptegning av
faresoner for prinsippsnittene A og B fra Figur 9. I tilfeller der faresonene skal omfatte
marbakken (iht. Figur 9B), må sideveis utbredelse av skred langs marbakken vurderes
spesielt. I noen tilfeller kan løsneområdet ha større bredde i sjøen enn på land, jf. Figur
10 – faresone B. GIS-analyser av sjøbunnstopografien vil identifisere områder av
marbakken med brattere helning enn 1:6 som inkluderes i faresonene.
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A

B

Figur 10 Prinsipp for kartlegging av faresoner i strandsonen. Plassering av boringer og avgrensing av
faresoner når det er "langgrunt" (A) og når det er "kort avstand" til marbakken (B). Faresonen avgrenses ved
foten av marbakken der det er "kort avstand" til marbakken (Ls < 6 x Hs). Der det er "langgrunt" (Ls > 6 x Hs)
avgrenses faresonen litt utenfor strandlinjen (HL/2).

Som eksempel hadde skredet i Leksvika i 2018 en utstrekning på totalt 1,3 km ute i sjøen. I
området som raste ut hadde sjøbunnen før skredet en helning som var brattere enn ca. 1:5 [22].
Skredene i Orkdalsfjorden (1930), [23], og Sørkjosen (2015), [24], er eksempler med enda
større utbredelse i sjø. Potensielt vil altså skred utløst i marbakken kunne forårsake skred på
land i stor avstand fra der det startet i sjøen.
Dersom det i fremtiden skal utføres tiltak, f.eks. utfylling i strandsonen etc., må faresonene fra
oversiktskartleggingen verifiseres med supplerende grunnundersøkelser og detaljutredninger
som angitt i kvikkleireveilederen [3]. Utstrekningen av faresoner med reell skredfare vil da
kunne vise seg å være påvirket av tiltakene som planlegges.

3.2

Utløpsområde - kriterier

Utløpslengden er avhengig av mektigheten av sprøbruddmateriale og aktuell skredmekanisme
(retrogressivt skred, flakskred eller rotasjonsskred), samt topografien i utløpsområdet iht.
NIFS-rapport 14/2016 [25]. I oversiktskartleggingen, hvis det enda ikke foreligger grunnlag
for å bestemme aktuell bruddmekanisme, avmerkes utløpsområdet for den mest konservative
skredmekansimen, dvs. retrogressivt skred.
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Basert på en studie av dokumenterte skredhendelser forutsettes det at retrogressive skred får en
utløpslengde (Lu) som tilsvarer 3 ganger lengden av løsneområdet i kanalisert terreng (eller
ravinert terreng), jf. [25]. I åpent terreng forutsettes det at utløpslengden blir 1,5 ganger
lengden av løsneområdet. For flakskred og rotasjonsskred forutsettes det en maksimal
utløpslengde på 0,5 ganger lengden av løsneområdet. Undersøkelser av historiske skred tilsier
at retrogressive skred bare opptrer når mektigheten av sprøbruddmateriale er stor (mektighet >
40% av dybden ned til glideflaten). Flakskred og rotasjonsskred opptrer i tilfeller med mindre
mektighet av sprøbruddmateriale.
Utløpsområder i sjø kan bli vesentlig større enn på land, og et skred i sjøen kan også medføre
sekundæreffekter som flodbølger. Ved oversiktskartlegging er det generelt ikke behov for å
tegne utløpsområder i sjø. Ved planlegging av sjøbunnsinstallasjoner må skredfare
detaljutredes i alle tilfeller.
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4 Klassifiseringssystemet
Evaluering av faregrads-, konsekvens- og risikoklasse utføres først som en del av oversiktskartleggingen. I forbindelse med detaljutredning av faresoner skal klassifiseringen oppdateres
på basis av nye undersøkelser, jf. kvikkleireveilederen (NVE-veileder 1/2019 [3]). Det skal
utarbeides kart, se eksempel på Figur 11 og Figur 12.
NVE har utviklet en innmeldingsløsning for nye og endrede kvikkleiresoner
(https://kvikkleiresoner.nve.no) [26], hvor både sonegeometri (løsne og utløp) og klassifisering
legges inn. Innmeldingsløsningen gir også forslag til konsekvensklassifiseringen basert på
tilgjengelige kartdata. Innmeldingsløsningen benytter Altinn som innloggingsportal og finnes
som skjema NVE-0037 «Innmelding av kvikkleiresoner». For å melde inn soner må det
rapporteres på vegne av et foretak.

Figur 11 Eksempel på faregradskart fra Stjørdal (fra NVE-Atlas [5]).

19

Figur 12 Eksempel på risikokart fra Stjørdal (fra NVE-Atlas [5]).

Metoden for klassifisering av fareområder er en semi-kvantitativ metode hvor skadekonsekvens og faregrad evalueres. Metoden er basert på studie av eksisterende, for det meste,
lett tilgjengelig informasjon, samt på befaringer i felt. Klassifiseringssystemet er således enkelt
og relativt lite arbeidskrevende.
Dagens situasjon legges til grunn for klassifiseringen. Oppnådd faregrad før utbygging
påvirker bla. kravene som stilles til dokumentasjon av områdestabilitet i byggesaker, jf.
kvikkleireveilederen (NVE-veileder 1/2019 [3]). Ved planlegging av sikringstiltak bør det også
utføres en klassifisering for situasjonen etter utbygging. Sikringstiltakene bør fortrinnsvis
planlegges slik at fremtidig faregrad blir "Lav".
Behovene for et verktøy til vurdering av faren for skred gjelder både for plan- og byggesaksarbeid og ved prioritering av områder for sikring mot skredfare. For plan- og byggesaksarbeid, er det faregrad (sannsynligheten for skred) som legges til grunn for vurderingen. Ved
prioritering av områder for sikring mot skredfare, legges risiko (faregrad x konsekvens) til
grunn for vurderingen.
Klassifiseringen av soner gjøres på grunnlag av beregning av faregradindikator, Fi. skadekonsekvensindikator, Si, og Risikoindikatoren, Ri, blir således: Ri = Fi x Si. Beregning av
faregradindikator og skadekonsekvensindikator gjøres ved hjelp av Tabell 1 og Tabell 2,
kapittel 4.1 og 4.2.
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Faregradindikatoren, Fi, er lik summen av poengverdiene for hver faktor som inngår i Tabell 1:
Fi = ΣFscore x Fvekt.
Tilsvarende er skadekonsekvensindikator, Si, lik summen av poengverdiene for hver faktor
som inngår i Tabell 2:
Si = ΣSscore x Svekt.
Tabellene 1 og 2 er forklart i mer detalj under kapitlene 4.1 og 4.2.

4.1 Faregradklasser (sannsynlighet)
Faregrad skal fastlegges slik at den gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til løsneområdets stabilitet. Faregraden bestemmes for et antatt kritisk snitt i sonen og er avhengig av:




Topografiske forhold
Geologiske/geotekniske forhold
Terrengendringer

Faregraden inkluderer både naturlige- og menneskeskapte utløsningsårsaker. Som det fremgår
av Figur 13 under, var det på 1950- og 1960-tallet en betydelig overvekt av naturlig utløste
kvikkleireskred. Etter 2010 har det vært en klar overvekt av menneskeskapte skred (jf. [27]).

Figur 13 Oversikt over andel av kvikkleireskred utløst av naturlige årsaket og menneskelig aktivitet (fra ref.
[27]).
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Faregraden inndeles i tre klasser avhengig av de typiske forholdene:
Lav: Gunstige topografiske forhold. Det foreligger grunnundersøkelser som viser at grunnforholdene er gunstige. Det er lite eller ingen erosjon i vassdraget. Det har vært liten skredaktivitet i området. Ingen terrenginngrep eller at terrenginngrep har hatt gunstig innvirkning på
stabiliteten.
Middels: Mindre gunstige topografiske forhold. Mangelfulle grunnundersøkelser, eller grunnundersøkelsene viser mindre gunstige grunnforhold. Det er noe erosjon i vassdraget. Det har
vært betydelig skredaktivitet i området. Eventuelle terrenginngrep har liten eller ingen
stabilitetsforbedrende virkning.
Høy: Ugunstige topografiske forhold. Mangelfulle grunnundersøkelser eller grunnundersøkelsene viser ugunstige grunnforhold. Det er kraftig erosjon i vassdraget. Det har vært
stor skredaktivitet i området. Terrenginngrep med stabilitetsforverrende virkning.
Evaluering av faregrad gjøres ved hjelp av Tabell 1. Tabellen omfatter de viktigste faktorene
som påvirker faregraden. Hver av faktorene vurderes på grunnlag av kriteriene som er angitt i
tabellen etter en skala fra 0 til 3, hvor 3 angir høyeste faregrad. I tillegg har faktorene fått et
vekttall, -3 til+3, avhengig av hvilken betydning de er tillagt relativt til hverandre. Poengverdien for hver faktor fremkommer som produktet av score og vekttall. Faregradindikatoren
er summen av poengene for de ulike faktorene. Summen bestemmer hvilke faregradklasse
sonen får. Som det fremgår kan en sone få maksimalt 51 poeng.

22

Tabell 1 Evaluering av faregrad

Faregrad, score

VektFaktorer

tall

3

2

1

0

Tidligere skredaktivitet

1

Høy

Noe

Lav

Ingen

Skråningshøyde, meter

2

>30

20 – 30

15 – 20

<15

Tidligere/nåværende
terrengnivå (OCR)

2

1,0-1,2

1,2-1,5

1,5-2,0

>2,0

3

> + 30

10 – 30

0 – 10

Hydrostatisk

-3

> - 50

-(20 – 50)

-(0 – 20)

Kvikkleiremektighet

2

>H/2

H/2-H/4

<H/4

Tynt lag

Sensitivitet

1

>100

30-100

20-30

<20

Erosjon

3

Kraftig

Noe

Litt

Ingen

forverring

3

Stor

Noe

Liten

forbedring

-3

Stor

Noe

Liten

Ingen

51

34

17

0

100 %

67 %

33 %

0%

Poretrykk

Overtrykk, kPa:
Undertrykk,

kPa:

Inngrep:

Sum
% av maksimal poengsum

Faresonene fordeles i faregradklasser etter samlet poengsum:
Lav faregrad = 0-17 poeng
Middels faregrad = 18-25 poeng
Høy faregrad = 26-51 poeng

Kommentarer til tabell 1
Tabellen består av 8 faktorer, hvorav de to første angir topografiske forhold (geomorfologi).
De neste fire faktorene omhandler grunnens geotekniske egenskaper, og de to siste gjelder
forhold som beskriver endringer som kan påvirke skråningens stabilitet. Generelt bemerkes at
det ved mangelfull informasjon må foretas en konservativ antagelse ved evalueringen.
Bortsett fra skredaktivitet, som vurderes mer generelt, skal alle faktorene bestemmes for et
antatt kritisk snitt i sonen (og ikke tas ut fra vilkårlige steder). Kritisk snitt må antas i

23

forbindelse med oversiktskartlegging og revurderes etter at det er utført detaljerte grunnundersøkelser. Ofte må flere snitt sammenlignes for å finne det kritiske snittet (der samlet
poengsum for alle faktorene blir høyest). For soner mot sjø må det vurderes om kritisk snitt går
ut i sjøen.
1. Skredaktivitet. Kvartærgeologiske kart kan vise gamle skredgroper, jf. NGUs løsmassekart
[6]. Det er også mulig å identifisere skredgroper ved å studere høyoppløselige laserscannede
kart (slike kart kan f.eks. lastes ned fra nettsiden "Høydedata" [8]). Skredgroper kan være en
indikasjon på mulig skredfare, spesielt dersom skredaktiviteten er av nyere dato (ca. de siste
hundre år). Flere nyere skred vil være registrert i NVEs skredhendelsesdatabase [5].
Skredaktiviteten betegnes som høy dersom det finnes en eller flere nyere skredgroper i eller i
nærheten av den aktuelle sonen. Vekttall 1.

2. Skråningshøyde/topografi. Skjærspenningene i grunnen øker med økende skråningshøyde.
Skråningshøyden i kritisk snitt er således en viktig faktor i evalueringen av faregrad.
Skråningshøyder større enn 30 m gis høyeste score. Skråningshøyden i kritisk snitt vil kunne
være forskjellig fra den totale høydeforskjellen innenfor en faresone. Dersom kritisk snitt
omfatter marbakken, skal også marbakkehøyden medregnes (maksimalt ned til 25 m, jf. Figur
9). Skråningshelningen er ikke lagt inn som et eget kriterium. Dette skyldes at de fleste
skråninger, i forbindelse med faresoner, er ravineskråninger med tilnærmet samme skåningshelning (1:3 – 1:4). Vekttall 2.

3. Forkonsolidering pga. terrengsenkning. Områder som tidligere har hatt et høyere
terrengnivå enn i dag, er forkonsoliderte. Terrengsenkning kan være forårsaket av
skredaktivitet eller erosjon. Effekten av en slik forkonsolidering er at leiren har en høyere
skjærfasthet enn nåværende terrengnivå skulle tilsi. Bestemmelse av
forkonsolideringsforholdet (OCR) er således viktig for å vurdere faren for skred.
Målinger viser normalt høyere OCR i bunnen enn ved toppen av skråninger. OCR må derfor
bestemmes for et gitt sted og referansenivå i skråningen. OCR-forholdet bestemmes i
borpunktene vist på terrengmodellene ”jevnt hellende terreng” og ”platåterreng” (Figur 3 og
Figur 4, kap. 2.3). Videre skal OCR bestemmes i nivå med antatt kritisk glideflate. Når data er
usikre bør det foretas en konservativ vurdering. Normalkonsolidert leire, dvs. leire med
OCR=1, får høyeste score. Vekttall 2.

4. Poretrykk. Resultater fra poretrykksmålinger foreligger som regel først i forbindelse med
detaljkartlegging av faresoner. Når målinger ikke foreligger, må poretrykksituasjonen
estimeres på grunnlag av topografi og kunnskap om grunnforhold. Nærliggende fjell eller
høydedrag vil kunne medføre poreovertrykk i forhold til hydrostatisk trykkfordeling. I områder
med avrenning fra store fjellsider kan effekten bli ekstra stor, spesielt i snøsmeltingsperioden
på våren. Ravineskråninger i lagdelt grunn vil kunne medføre poreundertrykk. Oppkommer og
brønner kan gi verdifull informasjon om poretrykk og grunnvannsnivå.
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Målinger viser normalt høyere poretrykk i bunnen enn ved toppen av skråninger. Poretrykket
må derfor bestemmes for et gitt sted og referansenivå i skråningen. Det forutsettes derfor at
poretrykket skal bestemmes i borpunktene vist på terrengmodellene ”jevnt hellende terreng”
og ”platåterreng” (Figur 3 og Figur 4, kap. 2.3). Videre skal poretrykket bestemmes i nivå med
antatt kritisk glideflate. Hydrostatisk poretrykksfordeling fra 2 meter under terreng gir score 0
(referanselinje for over- og undertrykk). Poreovertrykk på mer enn 30 kPa i nivå med kritisk
glideflate gir høyeste score, mens poreundertrykk på mer enn 50 kPa (drenert skråning) gir
laveste score. Poretrykket er en meget viktig faktor for skjærstyrken og derved for stabiliteten
av en skråning. Vekttallet er derfor satt til 3 for poreovertrykk og –3 for poreundertrykk.

5. Kvikkleiremektighet. Kvikkleiren (inkl. sprøbruddmateriale) sin mektighet fremgår av
dreietrykksonderingene samt av eventuelle vingeboringer eller prøveserier. Dreietrykksonderinger utføres innen de aller fleste soner, på ett eller flere punkter. Kvikkleirens
mektighet er meget viktig både med hensyn til faren for utløsning av skred, og med hensyn til
utbredelsen av et skred. Dersom mektigheten av kvikkleire er større enn halve skråningshøyden (H/2) gis høyeste score. Eventuell kvikkleire som ligger dypere enn halve
skråningshøyden (H/2) under foten av skråningen regnes ikke med i kvikkleiremektigheten.
Også kvikkleirens beliggenhet og utstrekning er av betydning for faren for skred. På grunn av
manglende informasjon inngår ikke disse forholdene i evalueringen. Vekttall 2.

6. Sensitivitet. Faren for skred vil øke med økende sprøbruddegenskaper. Sensitivitet er et mål
på sprøbruddegenskaper. I Tabell 1 er det skilt mellom meget høy sensitivitet > 100, "normal"
kvikkleire sensitivitet 30 - 100, sensitivitet 20 - 30 og sensitivitet < 20. Sensitiviteten vil først
og fremst være av betydning for utbredelsen av et skred. Sensitiviteten bestemmes ut fra de
høyeste verdiene målt ned til en maksimal dybde tilsvarende H/2 under skråningsfot.
Vekttall 1.

7. Erosjon. Pågående erosjon i et vassdrag vil innebære en kontinuerlig forverring av
stabiliteten for områdene ned mot vassdraget. Det er derfor meget viktig at erosjonsforholdene
kartlegges. Det er utarbeidet en veiledning for bestemmelse av scoreverdi på grunnlag
observasjoner fra befaring, se. kap. 5.1. Vekttallet settes så høyt som 3. Denne vektingen
medfører at kritisk snitt ofte vil ligge i områder med kraftig erosjon (kritisk snitt er det som gir
høyest poengsum). Se også vedlegg A for eksempler på vurdering av erosjonsforhold og tabell
med oppsummering av de ulike gradene erosjon presentert i kap. 5.1.

8. Inngrep. Inngrep i et område med marin leire kan innebære en stabilitetsforbedring eller en
stabilitetsforverring. Slike inngrep kan være bakkeplanering, bygging av veier, utfyllinger,
utretting av bekke- og elveløp, bekkelukking, annen byggevirksomhet, fjerning av vegetasjon,
beplantning eller på andre måter å endre de hydrologiske forhold. Det er meget viktig å få
oversikt over slike inngrep idet de nesten uten unntak vil endre stabilitetsforholdene innen det
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aktuelle området. Dette vil være av den største betydning for evalueringen av faregraden.
Forespørsler om tidligere inngrep rettes til lokale personer, grunneiere, landbruksmyndigheter
eller kommunenes tekniske etat. Likeledes kan det være nyttig å studere gamle og nye flyfotografier over de aktuelle områdene. Det er utarbeidet en veiledning for bestemmelse av
scoreverdi for terrenginngrep, jf. kap. 5.2.
Vekttallet settes til 3 for inngrep som har ført til forverring av stabiliteten og til – 3 for inngrep
som har ført til forbedring av stabiliteten. Denne vektingen medfører at kritisk snitt ofte vil
ligge på steder hvor det er utført forverrende inngrep (kritisk snitt er det som gir høyest poengsum).

Inndeling i faregradklasser
Fordelingen av sonene mellom de tre faregradklassene er basert på resultatet av en evaluering
av 228 soner på Østlandet og i Trøndelag som ble gjennomført i 2000-2001. De 228 sonene
ble antatt å være representative for alle soner som var kartlagt til da, og utgjør i dag ca. 10 %
av alle faresonene.
En viktig målsetting for klassifiseringen var å oppnå en god spredning av sonene mellom de tre
klassene. Dette kunne best oppnås ved at de 228 sonene ble fordelt mellom de tre klassene i et
på forhånd bestemt forhold. Følgende fordeling ble valgt: 25 % av antall soner i faregradklasse
lav, 50 % av antall soner i faregradklasse middels og 25 % av antall soner i faregradklasse høy.
Dette gir følgende inndeling for de tre konsekvensklassene:


Faregradklasse lav omfatter alle soner med poengverdi fra 0 til 17. På grunnlag av
de oppsatte kriteriene, vil disse sonene, relativt sett, ha en lav sannsynlighet for at
skred skal inntreffe.



Faregradklasse middels omfatter alle soner med poengverdi fra 18 til 25. På
grunnlag av de oppsatte kriteriene, vil disse sonene, relativt sett, ha en middels
sannsynlighet for at skred kan inntreffe.



Faregradklasse høy omfatter alle soner med poengverdi fra 26 til 51. På grunnlag av
de oppsatte kriteriene, vil disse sonene, relativt sett, ha en høy sannsynlighet for at
skred skal inntreffe.

Det er senere utført en reevaluering av 20 tidligere kartlagte faresoner for å teste ut metodikken
med hensyn på strandsoner [20]. Denne reevalueringen resulterte i en nokså lik fordeling av
faresoner i de ulike faregradklassene.
Et eksempel på faregradsevaluering er gitt i vedlegg B.
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4.2 Skadekonsekvensklasser
Skadekonsekvenser som skal vurderes er: fare for at liv kan gå tapt, skade på mennesker,
økonomiske tap og verdiforringelse, samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal
stoppe opp.
Konsekvensen av et skred deles inn i tre klasser på bakgrunn av følgende:

Mindre alvorlig: Liten risiko for skade på mennesker, tap av liv, begrensede økonomiske og
samfunnsmessige konsekvenser.
Alvorlig: Risiko for skade på mennesker eller tap av liv eller betydelige økonomiske og
samfunnsmessige konsekvenser.
Meget alvorlig: Stor risiko for skade på mennesker eller tap av liv eller meget store
økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.
Evaluering av en sones skadekonsekvensklasse gjøres ved hjelp av Tabell 2. Hele faresonen,
dvs. både løsne- og utløpsområde, skal vurderes. Tabellen omfatter de viktigste faktorene for
skadekonsekvens. Hver av faktorene vurderes på grunnlag av kriteriene som angitt på tabellen
etter en skala fra 0 til 3 (score), hvor 3 angir høyeste konsekvens. I tillegg har faktorene fått et
vekttall, 1-4, avhengig av hvilken betydning de er tillagt relativt til hverandre. Poengverdi for
hver faktor fremkommer som produktet av score og vekttall. Skadekonsekvensindikatoren er
summen av poengene for de ulike faktorene. Summen bestemmer hvilken skadekonsekvensklasse sonen får. Som det fremgår kan en sone få maksimalt 45 poeng.
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Tabell 2 Evaluering av skadekonsekvens

Faktorer

Konsekvens, score

Vekttall

3

2

1

0

Boligenheter, antall

4

Tett > 5

Spredt > 5

Spredt < 5

Ingen

Næringsbygg, personer

3

> 50

10 – 50

< 10

Ingen

Annen bebyggelse, verdi

1

Stor

Betydelig

Begrenset

Ingen

Vei, ÅDT

2

>5000

1001-5000

100-1000

<100

2

Persontrafikk

Godstrafikk

Normalt
ingen trafikk

Ingen

Kraftnett

1

Sentral

Regional

Distribusjon

Lokal

Oppdemning og flodbølge

2

Alvorlig

Middels

Liten

Ingen

45

30

15

0

100 %

67 %

33 %

0%

Toglinje, bruk

Sum poeng
% av maksimal poengsum

Faresonene fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng

Kommentarer til tabell 2
Tabellen omfatter sju faktorer, hvorav «Boligenheter» og «Næringsbygg» berører menneskers
liv og helse direkte. Faktorene «Vei», «Toglinje» og «Kraftnett» gjelder samfunnsmessige
funksjoner som berører mennesker indirekte, eventuelt også direkte. Faktorene «Annen
bebyggelse» og «Oppdemming og flodbølge» vil i hovedsak gjelde tap av verdier.
Ved mangelfull informasjon må det gjøres konservative antagelser.
1. Boligenheter, antall. Denne faktoren omfatter bebyggelse med vedvarende opphold for
mennesker. Eneboliger, fritidsboliger eller hytter, blokker og rekkehus inngår. Også pleieinstitusjoner, sykehus og nødetater kommer inn under denne kategorien. En boligenhet er
definert som en bolig for en familie. I tilfellet pleieinstitusjoner, kan det være vanskelig å angi
et nøyaktig antall boligenheter. Dette vil imidlertid ikke påvirke resultatet, idet en sone med en
pleieinstitusjon i alle tilfelle skal gis høyeste score og således oppnå største poengverdi, dvs. 4
(vekttall) x 3(score) = 12.

28

I klassifiseringskriteriene er det skilt mellom ”tett” og ”spredt” bebyggelse. Tett bebyggelse
innebærer en større konsekvens enn spredt bebyggelse. Dette skyldes at et skred i en faresone
ikke nødvendigvis vil omfatte hele sonen. Dersom bebyggelsen er spredt, vil det derfor være
mindre sannsynlig at all bebyggelse blir berørt, enn dersom bebyggelsen er tett.
Kriteriet for å få høyeste score (3) er satt forholdsvis lavt, antall boliger > 5. Dette er gjort for
å få en sterk fokusering på betydningen av fare for at menneskeliv skal gå tapt. Også det
forhold at Boligenheter er gitt det høyeste vekttallet, 4, er med på å forsterke betydningen av
dette.

2. Næringsbygg, personer. Denne faktoren omfatter bebyggelse med midlertidig opphold av
mennesker. Dette omfatter industri- og næringsbygg (inkl. fjøs eller driftsbygninger i landbruket), kontorbygg, skoler og andre offentlige bygg.
Kriteriet for å oppnå høyeste score er satt til > 50 personer, mens vekttallet er satt til 3.
Kriteriene er satt relativt ”strengt” for å understreke betydningen av trygghet mot skred i
arbeidssituasjonen.

3. Annen bebyggelse, verdi. Denne faktoren omfatter bebyggelse hvor det normalt ikke
oppholder seg mennesker. Dette kan være bebyggelse som har spesiell verdi av for eksempel
historiske, religiøse eller kulturelle årsaker, eller bygninger med økonomisk verdi som f.eks.
naust (garasjer regnes normalt medtatt som en del av en bolig).
Vekttallet er satt til 1 idet mennesker sannsynligvis ikke vil være involvert.

4. Vei. Brudd på veiforbindelser vil ha konsekvenser for samfunnet nasjonalt, regionalt eller
lokalt. Det kan dessuten være fare for liv eller skade på mennesker. Inndeling etter trafikkmengde, kfr. Statens vegvesens trafikkregistreringer (www.vegvesen.no/vegkart, [28]).
Vekttallet er satt til 2.

5. Toglinje, baneprioritet. Brudd på toglinjer vil ha konsekvenser for samfunnet nasjonalt,
regionalt eller lokalt. Det kan dessuten være fare for liv eller skade på mennesker. Tog har lang
nedbremsings-strekning, og avsporing vil foruten skade på passasjerer og togpersonell også
kunne medføre skade på tredjeperson. Konsekvens vurderes ut fra om det er persontrafikk, kun
godstransport eller normalt ingen trafikk på aktuelle banestrekninger. Vekttallet er satt til 2.
(Jernbaneverkets baneprioritet som tidligere ble lagt til grunn for poengberegning eksisterer
ikke lenger).
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6. Kraftnett. Brudd på strømforsyningslinjer vil ha konsekvenser for samfunnet nasjonalt,
regionalt eller lokalt. Inndeling i henhold til Statkrafts nettklasser, jf. [5]. Da brudd på
strømforsyningslinjer neppe vil medføre fare for liv eller skade på mennesker, er denne
faktoren tillagt vekttall 1.

7. Oppdemming og flodbølge. Denne faktoren omfatter skader som kan oppstå langs et
vassdrag som en følge av oppdemming og etterfølgende dambrudd. En større oppdemming kan
føre til en uoversiktlig situasjon med et stort skadepotensial. Skader kan oppstå på bebyggelse,
veier, jernbane og kraftnett som følge av erosjon (undergraving). Flodbølger kan skade
bebyggelse, broer etc. Det kan oppstå vannskader i bygninger både på oppdemmet område og
nedstrøms i forbindelse med flodbølge. Oppdemming og flodbølge kan dessuten føre til
utløsning av nye skred. Det vil være liten fare for liv eller skade på mennesker i forbindelse
med oppdemming og etterfølgende flodbølge. Tiden vil tillate nødvendig evakuering. De
materielle skadene vil imidlertid kunne bli betydelige. Kriterier som må være tilstede for at en
demning skal kunne dannes, og for at det skal kunne oppstå skader pga. og flodbølge er
nærmere beskrevet i kap. 5.3.
Skred som går ut i sjø vil dessuten kunne medføre flodbølger pga. massefortrengningen som
oppstår. Slike flodbølger kan ha stor rekkevidde og stort skadepotensiale (f.eks. Rissa 1978 og
Statland 2014).
Vekttallet er satt til 2.
Inndeling i konsekvensklasser
Fordelingen av sonene mellom de tre konsekvensklassene er basert på resultatet av en
evaluering av 228 soner fra Østlandet og Trøndelag som ble gjennomført i 2000-2001. De 228
sonene ble antatt å være representative for alle soner som var kartlagt til da, og utgjorde 1015 % av totalt antall.
En viktig målsetting for klassifiseringen var å oppnå en god spredning av sonene mellom de tre
klassene. Dette kunne best oppnås ved at de 228 sonene ble fordelt mellom de tre klassene i et
på forhånd bestemt forhold. Følgende fordeling ble valgt:


Konsekvensklasse mindre alvorlig omfatter 25 % av antall soner. Dette tilsvarer
soner med poengverdi fra 0 til 6. Dette er soner hvor det finnes få eller ingen
fastboende.



Konsekvensklasse alvorlig omfatter 50 % av antall soner, dvs. soner med poengverdi
fra 7 til 22. Dette kan både være soner hvor et betydelig antall personer oppholder
seg, eller soner hvor det finnes få eller ingen fastboende.
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Konsekvensklasse meget alvorlig omfatter 25 % av antall soner, dvs. soner med
poengverdi fra 23 til 45. Dette er soner hvor det oppholder seg et betydelig antall
personer, permanent eller regelmessig.

Et eksempel på konsekvensevaluering er gitt i vedlegg B.

4.3 Risikoklasser
Risiko er lik skadekonsekvens x faregrad. For å få en enhetlig basis for beregningene er poengverdiene for skadekonsekvens og faregrad omgjort til ”% av maksimal poengverdi”. Tallverdien for risiko fremkommer således ved å multiplisere %-tallet for skadekonsekvens med
%-tallet for faregrad.
Risiko er inndelt i fem klasser (mens skadekonsekvens og faregrad er inndelt i tre klasser).
Dette er gjort for å skille ut soner med aller lavest risiko og aller høyest risiko.
Også for risiko var det en viktig målsetting for klassifiseringen å oppnå en god spredning av
sonene mellom de fem klassene. I evalueringen i 2000-2001 av de 228 sonene kunne dette best
oppnås ved at sonene ble fordelt mellom de fem klassene i et på forhånd bestemt forhold.
Følgende fordeling ble valgt: 5 % av antall soner i klasse 1 (laveste risiko), 20 % av antall
soner i klasse 2, 50 % av antall soner i klasse 3, 20 % av antall soner i klasse 4 og 5 % av
antall soner i klasse 5 (høyeste risiko). Dette gir følgende inndeling for de fem risikoklassene:


Risikoklasse 1 omfatter alle soner med tallverdi fra

0 til 170



Risikoklasse 2 omfatter alle soner med tallverdi fra

171 til 630



Risikoklasse 3 omfatter alle soner med tallverdi fra

631 til 1 900



Risikoklasse 4 omfatter alle soner med tallverdi fra 1 901 til 3 200



Risikoklasse 5 omfatter alle soner med tallverdi fra 3 201 til 10 000

Hvilken risikoklasse en sone kommer i vil være bestemmende for prioriteringen av denne
sonen i NVEs videre arbeidet med sikring mot skred. Ved nye tiltak (utbygging, graving,
oppfylling etc.) innen en sone, forutsettes det at påvirkningen på stabilitetsforholdene blir
vurdert, og at det blir gjort en soneutredning dersom aktuell tiltakskategori krever det. I den
forbindelse henvises det til TEK17 og NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred,
[3].

Et eksempel på risikoevaluering er gitt i vedlegg B.
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5

Veiledning til evaluering av feltobservasjoner

Feltobservasjoner utgjør en viktig del av grunnlaget for kartleggingen, og befaringene har flere
formål, jf. kapittel 2.2. Dette kapitlet gir utfyllende beskrivelse av hva som skal registreres og
hvordan feltobservasjoner skal vurderes i klassifiseringen av faresoner.

5.1 Kartlegging av erosjonsforhold

Ett av formålene med befaring er å avdekke erosjon som forverrer stabiliteten for områdene
ned mot vassdragene. Kartleggingen må avdekke hvorvidt det finnes bunnsenkning/djupåler,
graving i yttersving, sedimentasjon, erosjonsbeskyttelse, terskler, glidninger etc. Pågående
erosjon som har medført dypere utglidninger (rotasjonsglidninger) gir høyeste score.
Erosjonsforholdene er en av de viktigste faktorene for bestemmelse av faregraden for en
faresone for kvikkleireskred. Det er derfor viktig at dette arbeidet utføres mest mulig enhetlig.
Det er erosjon som er relevant for kritisk snitt som skal inngå i evalueringen. I evalueringen av
faregrad er erosjon vektet høyt, og dette gjør at kritisk snitt gjerne vil ligge i de områdene som
har mest erosjon (kritisk snitt er det snittet som gir høyest poengsum).
I evalueringstabellen for faregrad (Tabell 1) er ”erosjon” inndelt i fire kategorier. I det
etterfølgende er det gitt veiledende kriterier og kjennetegn for de ulike kategoriene. Erosjon i
kohesjonsjordarter og friksjonsjordarter arter seg forskjellig, og er beskrevet delvis hver for
seg. Faren for kvikkleireskred er generelt sett størst når erosjonen har fjernet masse i foten av
en leirskråning og dermed hatt stabilitetsforverrende virkning. For erosjon i friksjonsmasser er
dette sjeldnere tilfellet, derfor blir denne type erosjon ofte klassifisert som "litt" erosjon. Det
kan imidlertid forekomme tilfeller der kategoriene "noe" eller "kraftig" erosjon er aktuelle
fordi erosjon i friksjonsmasser avdekker leirmasser under. For vurdering av erosjon utenom
ved evaluering av faresoner for kvikkleireskred vises det til NVEs Sikringshåndbok [29].
Erosjon oppstår i første rekke langs vassdrag, men også som grunnvannserosjon i skråninger.
Grunnvannserosjon kjennetegnes ved at det dannes kanaler/hull der konsentrerte
grunnvannsstrømmer slår ut i terreng og river løs jordpartikler fra terrengoverflaten.
Grunnvannserosjon oppstår som oftest i lagdelte avsetninger. Silt- og finsandlag er spesielt
utsatt for grunnvannserosjon på grunn av høy vannledningsevne og lite kohesjon i massene.
Erosjonsprosessen kan utvikle seg videre til utglidninger og skred.
Foruten områdene på land må erosjonsvurderingen også omfatte strandsonen. I strandsonen
kan erosjon oppstå blant annet som følge av bølgeerosjon, ekstremsituasjoner med flo og fjære,
havstrømmer og tyngdestrømmer. Erosjonskanaler kan oppstå i stor avstand fra land. Det er
ofte ikke mulig å få noe inntrykk av sjøbunnen under en befaring. Observerte erosjonsforhold
på land må derfor ses i sammenheng med sjøbunnskart og den generelle løsmassegeologien i
området.
Potensialet for fremtidig erosjon må ses i sammenheng med fallforholdene langs vassdraget,
beliggenhet av bergterskler, områder med sedimentasjon og naturlig erosjonsbeskyttelse (stein
og grus i løpet). Områder med tidligere kraftig erosjon kan ha nådd ett «nullpunkt» som tilsier
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mindre erosjon fremover. Når befaring utføres ved lav vannføring må mulig vannhastighet og
vannstand ved flom også tas med i betraktningen. Ofte vil spor i terrenget vise erosjonssår fra
tidligere flomperioder. Beliggenheten av skredgroper kan også gi en indikasjon på hvor
aggresjonsfronten i vassdraget ligger, og hvor erosjon og nye skred mest sannsynlig kan
forventes, jf. [17].
Ved detaljutredninger etter kvikkleireveilederen [3], bør erosjonsforholdene vurderes mer
inngående, f.eks. for vassdrag med flomhistorikk så bør NVEs flomdatabase (www.
flomhendelser.no) benyttes for å vurdere alder på erosjonssår. Dersom vassdraget nylig har
opplevd en stor flom (200-års flom), så er det enklere å vurdere hvor erosjonsutsatt det er.
Dersom det er lenge siden siste store flom, så bør det tas med i betraktningene at det man
sannsynligvis ikke ser spor av denne flommen, og den vil kunne forårsake større erosjon enn
det terrenget i dag viser. For større elver vil bunnkotekartlegging (gjerne over tid) gi
informasjon om dybde- og erosjonsforholdene under vann, som ikke er lett synlig fra
elvekanten. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å sette opp en hydraulisk modell for å
få bedre forståelse av strømningshastigheter og strømningsbildet.
Erosjonsscoren i faregradsvurderingen vurderes ut fra dagens situasjon med den historiske
kunnskap som finnes om vassdraget. Scoren skal ikke settes til maks kun for å være på den
forsiktige siden, uten grunnlag for dette.
Endringer i erosjonsforhold i et vassdrag kan ofte ha sammenheng med menneskelige inngrep.
Dette skal imidlertid ikke tillates uten skade og ulempe er vurdert, jf. Vannressursloven §5 og
TEK17 §7-1. Det skal ikke tas høyde for uforutsette menneskelige inngrep ved vurdering av
erosjonsscoren.

Veiledende kriterier og kjennetegn for de ulike erosjonskategoriene:
Kraftig erosjon (score 3):
Erosjon har utløst skred (dyperegående rotasjoner > 1-2 meter) eller store overflateglidninger
(bredde og lengde > ca. 10 m) i løpet av de siste årene. Skredene eller overflateutglidningene
er utløst på grunn av at det er lite eller ingen naturlig erosjonssikring i vassdraget (bergterskler
eller stein i løpet), og i de fleste tilfeller er gradienten betydelig slik at det oppstår bunnsenkning (elva eller bekken graver vertikalt). I noen tilfeller blir også skred utløst pga. at
elva/bekken graver i yttersvinger klassifisert som "kraftig erosjon" selv om gradienten er
gunstigere (erosjon oppstår under perioder med flom). Erosjonsforholdene er av en slik
karakter at nye skred og overflateutglidninger etter alt å dømme vil bli utløst i fremtiden.

Kohesjonsjordarter
Det er leire i elve-/bekkeleiet. Skred og utglidninger har avdekt underliggende leire/silt. Typisk
kjennetegn i leirområder med "kraftig erosjon" er at mange trær står på skakke og indikerer
bevegelser i grunnen. Vannet er som oftest misfarget grått (ved normal vannføring). Det siste
kan tyde på at erosjon pågår mer eller mindre kontinuerlig.
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Friksjonsjordarter
Erosjon har blottlagt store områder med lett eroderbare masser. For å oppnå score 3 i
faregradsklassifiseringen, må erosjonen ha medført avlasting av foten av kvikkleireskråningen
slik at stabilitetsforholdene er forverret.

Noe erosjon (score 2):
Erosjon har utløst lokale overflateglidninger i løpet av de siste årene (bredde og lengde < ca.
10 m). Overflateutglidningene er utløst pga. at det lite eller ingen naturlig erosjonsbeskyttelse,
og i de fleste tilfellene skyldes utglidningene at elva/bekken graver i yttersvinger i perioder
med flom. I noen tilfeller blir også overflateutglidninger utløst pga. bunnsenkning klassifisert
som "noe erosjon". Erosjonsforholdene er av en slik karakter at skred og nye overflateutglidninger vil kunne bli utløst i fremtiden.

Kohesjonsjordarter
Det er leire i elve-/bekkeleiet. Også i områder med "noe erosjon" er det et typisk kjennetegn at
trær kan stå på skakke og indikere bevegelser i grunnen. Vannet er ofte misfarget grått (typisk
ved høy vannføring), men kan også være klart (typisk ved lav vannføring).

Friksjonsjordarter
Erosjon har blottlagt lett eroderbare masser i mindre områder. For å oppnå score 2 i faregradsklassifiseringen, må erosjonen har medført avlasting av foten av kvikkleireavsetningen slik at
stabilitetsforholdene er forverret.

Litt erosjon (score 1):
Det er lite eller ingen naturlig erosjonssikring. Gradientforholdene tilsier at erosjon kan oppstå.
Observert erosjon er begrenset slik at det ikke har blitt utløst skred eller overflateutglidninger.
Erosjonsforholdene er av en slik karakter at det ikke kan utelukkes at skred og overflateutglidninger blir utløst i fremtiden. Grunnvannserosjon som ikke har utviklet seg videre til
overflateutglidninger og skred klassifiseres gjerne i denne kategorien.

Kohesjonsjordarter
Det er leire i elve-/bekkeleiet. Trærne står i hovedsak vertikalt. Vannet kan være klart eller noe
misfarget grått.
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Friksjonsjordarter
Det er lett eroderbare masser i elve-/bekkeleiet noe som har ført til partikkelerosjon. I
faregradsevalueringen blir erosjon i friksjonsjordarter ofte klassifisert i denne kategorien, når
den ikke medfører stabilitetsforverring eller leirmassene under ikke er avdekket.

Ingen erosjon (score 0):
Det er naturlig erosjonsbeskyttelse i bunn og sider av elve-/bekkeleiet, eller det er lav naturlig
gradient, eventuelt terskler som gjør gradientforholdene så små at erosjon ikke vil oppstå.
Vannet er klart (ved normal vannføring).

Bilder med eksempler på vurdering av erosjonsforhold er gitt i vedlegg A, som også
inneholder en tabell som oppsummerer kjennetegnene til de ulike gradene med erosjon som er
presentert over.

5.2

Registrering av terrenginngrep i eller i nærheten
av raviner

Terrenginngrep i eller i nærheten av ravineskråninger vil sterkt kunne påvirke stabilitetsforholdene og faregraden for en sone. Det er derfor av stor betydning at slike inngrep blir
registrert og evaluert. I evalueringstabellen for faregrad (Tabell 1) er ”inngrep” inndelt i fire
kategorier. Det er kun inngrep som er relevant for kritisk snitt som skal inngå i evalueringen,
men inngrep som har medført forverring i andre deler av faresonen bør meldes fra om til
aktuell kommune. I det etterfølgende er det gitt veiledende kriterier for de ulike kategorier:

Stort inngrep (score 3): Endring av topografien slik at skråningshøyden er øket eller redusert
med mer enn 4 m, eller at skråningshelningen er øket eller redusert med mer enn 20 %*. Dette
vil kunne omfatte bakkeplanering, bekkelukking eller utfyllinger.

Noe inngrep (score 2): Endring av topografien slik at skråningshøyden er øket eller redusert
med 2 til 4 m, eller at skråningshelningen er øket eller redusert med 10-20 %*. Dette vil kunne
omfatte mindre bakkeplanering, bekkelukking eller mindre utfyllinger.

Lite inngrep (score 1): Endring av topografien slik at skråningshøyden er øket eller redusert
med mindre enn 2 m, eller at skråningshelningen er øket eller redusert med mindre enn 10%*.
Dette vil kunne omfatte bekkelukking eller små utfyllinger. Likeledes vil denne kategori
omfatte endring av hydrologiske forhold i skråningen, som for eksempel fjerning av
vegetasjon, grøfting av myrer eller beplantning.
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Ingen inngrep (score 0): Små lokale endringer eller utjevninger av terrenget, som for
eksempel traktorveier, mindre planering i forbindelse med spredt boligbebyggelse etc., regnes i
denne forbindelse ikke som inngrep.

*Skråningshelningen regnes som forholdstallet mellom vertikal og horisontal avstand (tangens
til skråningsvinkelen). Eksempelvis vil en skråning med opprinnelig helning 1:10, som har
blitt brattere pga. en utfylling i toppen, til 1:8, ha en prosentvis økning på (0,125-0,1)/0,1= 25
%.

5.3

Vurdering av fare for oppdemming og skade fra
flodbølge

Oppdemming av et vassdrag på grunn av skred og etterfølgende flodbølge kan medføre store
materielle skader og inngår derfor i evalueringen av konsekvens ved et skred. Skred som går ut
i sjø vil kunne medføre en flodbølge som kan ha stor rekkevidde og gjøre stor skade (f.eks.
Rissa 1978 og Statland 2014).
I evalueringstabellen for konsekvens (Tabell 2) er ”oppdemming og flodbølge” inndelt i fire
kategorier. I det etterfølgende er det gitt veiledende kriterier for de ulike kategorier. Kriteriene
forutsetter at skredmassene vil kunne demme opp ravinen tilstrekkelig til at en flodbølge kan
oppstå:
Alvorlig (score 3): Oppdemming og flodbølge kan oversvømme områder med til sammen mer
enn 5 boligenheter eller områder med skole, barnehage.

Middels (score 2): Oppdemming og flodbølge kan oversvømme områder med til sammen
mindre enn 5 boligenheter eller områder med industribebyggelse.

Liten (score 1): Oppdemming og flodbølge kan oversvømme områder med vei, jernbane eller
kraftnett. Flodbølgen kan ikke oversvømme områder med boliger, skole, barnehage eller
industribebyggelse.

Ingen (score 0): Oppdemming og flodbølge kan bare oversvømme områder uten bebyggelse
og infrastruktur.
Hvorvidt skredmasser vil forårsake oppdemning av et vassdrag eller ikke vil være vanskelig å
forutsi. Hvordan skredet vil utvikle seg i størrelse og hvordan skredmassene vil oppføre seg,
vil være et resultat av et komplisert samspill mellom en rekke faktorer. Like vanskelig kan det
være å forutsi hvilke skader en oppdemming og etterfølgende flodbølge vil medføre langs
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vassdraget. Det er derfor vanskelig å angi gode objektive kriterier for vurdering av faren for
oppdemming og konsekvensen av flodbølge etter et kvikkleireskred. Visse holdepunkter kan
imidlertid settes opp til hjelp i vurderingen:

Kriterier som må være tilstede for at en demning skal kunne dannes:



Volum skredmasse må være stor nok til å kunne demme opp dalen til et tilstrekkelig
høyt nivå.
En tilstrekkelig del av skredmassene må være lite sensitive. Dette har sammenheng
med aktuell skredmekanisme. Rotasjons- og flakskred vil erfaringsvis omfatte en stor
andel av lite sensitive masser. Retrogressive skred omfatter en betydelig større andel
av masser med høy sensitivitet (massene strømmer mer som en væske og flyter ut
over et større område).

Kriterier som kan medføre skade:







Vannmagasinet er fullt før det er mulig å foreta tiltak for å senke kronehøyden på
demningen (anta 5 års flom i vassdraget).
Vannmagasinet er så stort at vannføringen etter dambruddet tilsvarer minst 50 års
flom.
Bebyggelse oppstrøms på nivå med vannspeilet (vannskader).
Lett eroderbare masser langs elvebredden eller på partier som kan bli oversvømt ved
flodbølge.
Bebyggelse på kritiske områder nedstrøms (undergraving, vannskader eller skader fra
flodbølge).
Veier, broer, jernbane eller kraftnettfundamenter på kritiske områder nedstrøms
(undergraving eller skade fra flombølge).

En annen mulig følgeskade av oppdemming og flodbølge etter skred, er at nye skred kan bli
utløst. Dette gjelder på hele den berørte strekningen, både oppstrøms og nedstrøms demningen.
Potensialet for en slik effekt må vurderes.

Vurdering av flodbølge pga. utløp i sjø (massefortrengning):
For en overordnet vurdering kan det nevnes at oppskylling på land gjorde stor materiell skade
under Rissa-raset i 1978. Lavtliggende bebyggelse på Leira som ligger mer enn 5 km fra løsneområdet, og på motsatt side av Botn, ble da rammet (se [30]).
På Nord-Statland oppsto det store skader på bebyggelse innenfor en avstand inntil ca. 400
meter på begge sider av løsneområdet [31]. Maksimal oppskyllingshøyde var ca. 8 meter
nærmest skredet og ca. 4 meter der flodbølgen gjorde skade lengst unna skredet.

37

I begge skredtilfellene raste store jordmasser ut mer eller mindre samtidig. Rissa-raset var
imidlertid mye større, ca. 5 millioner kubikkmeter, mens skredet på Nord-Statland omfattet ca.
350-400 tusen kubikkmeter.
I oversiktskartleggingen må konsekvens av flodbølge vurderes skjønnsmessig ut fra hvor mye
bebyggelse det er i lavtliggende områder langs sjøen, avstand og eksponeringsgrad i forhold til
retningen for en eventuell flodbølge fra faresonen. Størrelsen av løsneområdet og mektigheten
av løsmasser som kan gli ut mer eller mindre samtidig har stor betydning for størrelsen og
rekkevidden av en eventuell flodbølge. Skredmekanismen må ses i sammenheng med dette
(dvs. rotasjonskred, flakskred eller retrogressivt skred). Som et eksempel kan det nevnes at
flodbølgen som gjorde stor skade under Rissa-raset kom som følge av to store flakskred i
starten av skredprosessen, mens det ikke oppsto flodbølger i den retrogressive fasen av skredet
(se [30]).

38

5.4 Skjema for observasjoner ved befaring av
faresoner
Kommune :
Sone
:

Faktor

Dato
:
Arbeid utført av(navn/firma)

:

Ansvarlig(sign.)

:

Observasjon (beskrivelse)

Kategori
(sett x)
Kraftig
Noe
Litt
Ingen
Stort
Noe
Lite
Ingen

Erosjon

Inngrep

Flodbølge/
oppdemming

Alvorlig
Middels
Liten
Inge

Andre
forhold

Feltregistreringene utføres fortrinnsvis digitalt hvor observasjonspunkt kan knyttes til bilder og
hvor det er sporbart hvilke områder som er befart. Dette kan gjøres ved felt-pc-er, nettbrett
eller utviklede apper eller liknende. Dette skjemaet kan brukes som et supplement til
dokumentasjonen. For oversikt over hva som skal registreres på befaring, se kap. 2.2.
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Vedlegg A: Bildeeksempler og
tabell for vurdering av
erosjonsforhold
A1.

Ingen erosjon (score = 0) ......................................................... 2

A2.

Litt erosjon (score = 1) ............................................................. 4

A3.

Noe erosjon (score = 2)............................................................ 6

A4.

Kraftig erosjon (score = 3) ....................................................... 8

A5.

Tabell: Kjennetegnene til de ulike gradene erosjon ............ 10

A1. Ingen erosjon (score = 0)

A1-1 Ingen erosjon. Bekkeløpet har naturlig erosjonsbeskyttelse med stein (foto: NVE).

A1-2 Ingen erosjon. Her er det mye stein i elveløpet og flatt terreng (foto: NGI).

A1-3 Ingen erosjon. Flatt terreng. Naturlig erosjonsbeskyttelse (foto: NGI).

A1-4 Ingen erosjon. Elva er plastret i ytterkant (foto: NGI).

A2. Litt erosjon (score = 1)

A2-1 Litt erosjon (kohesjonsjordarter). Erosjon i leire, men ingen overflateutglidninger (foto:
NGI).

A2-2 Litt erosjon (kohesjonsjordarter). Stein i bunnen, litt sideveis erosjon i yttersving, med
misfarga, grått vann, men ingen utglidninger (foto: NVE).

A2-3 Litt erosjon (friksjonsjordarter). Partikkelerosjon av sand og grus langs kanten av en elv.
Naturlig erosjonsbeskyttelse i bunn med stor stein. (Foto: Multiconsult).

A3. Noe erosjon (score = 2)

A3-1 Noe erosjon (kohesjonsjordarter). Overflateutglidning. Leire er avdekket i foten av
skråningen (foto: NGI).

A3-2 Noe erosjon (kohesjonsjordarter). Overflateutglidning i leire (foto: NGI).

A3-3 Noe erosjon i friksjonsmasser. Bølgeerosjon (Foto: Multiconsult)

A3-4 Noe erosjon i friksjonsmasser (Foto: NVE)

A4. Kraftig erosjon (score = 3)

A4-1 Kraftig erosjon (kohesjonsjordarter). Større utglidning i leire (Foto: NVE).

A4-2 Kraftig erosjon (kohesjonsjordarter). Dyperegående rotasjonsutglidning i leire
(foto: NGI).

A4-3 Kraftig erosjon (kohesjonsjordarter). Stor utglidning i leire (foto: NGI).

A4-4 Kraftig erosjon (friksjonsjordarter). Omfattende erosjonsskader langs elvebredd som følge
av flom (Foto: NVE).

A5. Tabell: Kjennetegnene til de ulike gradene erosjon
Vurderingspunkt

Kraftig erosjon (score 3)

Noe erosjon (score 2)

Lite erosjon (score 1)

Ingen erosjon (0)

Skred og overflateglidninger i løpet av de
siste årene

Dyperegående rotasjoner > 1-2
meter, store overflateglidninger,
bredde og lengde > 10 m

Lokale overflateglidninger
(bredde og lengde < ca. 10 m)

Ingen skred eller
overflateutglidninger har blitt
utløst pga. begrenset erosjon.
Grunnvannserosjon som ikke har
utviklet seg videre til
overflateutglidninger og skred.

Finnes ikke

Naturlig erosjonssikring

Lite eller ingen

Lite eller ingen

Lite eller ingen

I bunn og sider

Observasjoner av
gradient, helning m.v.

Oftest betydelig gradient i elva og
bunnsenkning (vannet graver
vertikalt). Noen tilfeller med
graving i yttersving selv ved
gunstigere gradient.

Graving i yttersvinger i perioder Gradientforholdene tilsier at
med flom. I noen tilfeller blir
erosjon kan oppstå.
også overflateutglidninger utløst
pga. bunnsenkning.

Lav naturlig
gradient eller ev.
terskler

Vil kunne bli utløst

Kan ikke utelukkes

Lite sannsynlig

Friksjonsjordarter

Kohesjonsjordarter

Nye skred og glidninger i Vil bli utløst
fremtiden
Leire i elve-/bekkeleiet

Ja. Skred og utglidninger har
avdekt underliggende leire/silt

Ja

Ja

Nei

Kjennetegn for
bevegelser i bakken

Trær står på skakke

Trær kan stå på skakke

Trær står i hovedsak vertikalt

Ikke tegn

Vannet

Oftest misfarget grått (ved normal Ofte misfarget grått (typisk ved
høy vannføring), men kan også
vannføring)
være klart (typisk ved lav
vannføring

Klart eller noe misfarget grått

Klart

Erosjon har blottlagt store
områder med lett eroderbare
masser. Må ha medført avlasting
av foten av kvikkleireavsetning slik
at stabilitetsforholdene er
forverret

Blottlagt lett eroderbare masser
i mindre områder. Må ha
medført avlasting av foten av
kvikkleireavsetning slik at
stabilitetsforholdene er
forverret

Partikkelerosjon av lett
eroderbare masser i elve/bekkeleiet. Erosjon har ikke
medført stabilitetsforverring eller
leirmassene under er ikke
avdekket

Vedlegg B: Eksempel på
befaringskart og klassifisering av
faresoner – faresone 879 Fostad
B1.

Befaringskart ............................................................................ 2
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Levanger
Faregradklasse
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Risikoklasse

3

Grunnforhold

Mulig kvikkleire

Sonestatus
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Opprettet

22.11.2004

Sist oppdatert

09.05.2018
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Bemerkninger
Sonen ble opprettet i forbindelse med nasjonal kartlegging av områder med fare for
kvikkleireskred på 1980-/1990-tallet. Revidert faregrad-, konsekvens- og risikoklasse i
forbindelse med kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag i 2017/18 på bakgrunn av
supplerende grunnundersøkelser utført i sonen av Multiconsult.
Referanser
1.NGI- rapport 890059-1, datert mai 1992. 2.NGI- rapport 890059-2, datert mai 1992. 3.NVE-

Referanser
rapport, Klassifisering av kvikkleiresoner, rapport 1, datert 15.08.2005.
Multiconsult 413201-1 Skogn barne- og ungdomsskole, Grunnundersøkelser datert 19.12.2008
Multiconsult 413201-2 Skogn barne- og ungdomsskole, Kvikkleirevurdering basert på resultater
fra supplerende grunnundersøkelser datert 15.4.2009
Norges Geotekniske Institutt 20170367-05-R Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag,
Faresoner i Levanger og Inderøy kommuner, Delleveranse 3 datert 21.3.2018
Multiconsult 10200523-RIG-RAP-002 Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag Utlysningsområde 1 – Levanger og Inderøy, Datarapport - Geotekniske grunnundersøkelser
datert 7.2.2018
Fareberegning
Faktor

Beskrivelse

Faregrad

Score

Vekt

Poeng

Skredaktivitet

Terrenget langs bekken er
preget av skredgroper. Det har
gått mange skred i umiddelbar
nærhet av sonen.

Høy

3

1

3

Skråningshøyde i
meter

Høydeforskjellen innen
området er i overkant av 20 m
og bratteste skråningshelning
er ca 1:2.

20-30

2

2

4

Forkonsolidering pga Opprinnelig terreng har trolig
terrengsenkning
ikke ligget vesentlig høyere
enn dagens terreng. Antar
normalkonsolidert.

1,0-1,2

3

2

6

Poretrykk

Det er ikke utført
poretrykksmålinger. Det er
ingen høydedrag i umiddelbar
nærhet. Antar hydrostatisk
poretrykk.

Hydrostatisk 0

3

0

Kvikkleiremektighet

Tolket sprøbruddmateriale/
kvikkleire fra oppunder
elvenivå øst og sør-øst for
Hoem gård og helt øst i sonen
ved Nordre Fostad gård.
Mektighet opp mot 9 m. Ikke
påvist sprøbruddmateriale
nord for Hoem gård vest for
Hoemselva.

h/4-H/2

2

2

4

Sensitivitet

Antar at sensitiviteten ligger i
intervallet 30-100.

30-100

2

1

2

Erosjon

Mye stein i elveløpet. Litt
sideerosjon ved Vangen gård
og nordover. Større
utglidninger på begge sider av
elva ved Nordre Fostad gård.
Enkelte mindre utglidninger
mellom Hoem gård og Nordre

Mye

3

3

9

Fareberegning
Fostad gård. Litt sideerosjon
mellom Hoem gård og Fv 118.
Inngrep

Grunneier har stedvis plastret
Liten
elva med stein nord for Vangen forbedring
gård.

-1

3

-3

Total poengsum

25

Prosent av maks

49.02

Sist oppdatert

09.05.2018

Konsekvensberegning
Faktor

Beskrivelse

Konsekvens

Score

Vekt

Poeng

Boligenheter

3 gårdsbruk og 5 eneboliger.

Spredt > 5

2

4

8

Næringsbygg

Ingen.

Ingen

0

3

0

Annen bebyggelse

Ingen.

Ingen

0

1

0

Veier

Fylkesvei 118 (ÅDT 320) og
754 (ÅDT 1160) og noen
private veier går gjennom
sonen.

100-1000

1

2

2

Toglinje

Ingen.

Ingen

0

2

0

Kraftnett

Antar distribusjonsnett.

Distribusjon

1

1

1

Oppdemning

Oppdemning kan ramme Fv.
118 ved Heggstad gård.

Liten

1

2

2

Total poengsum

13

Prosent av maks

28.89

Sist oppdatert

09.05.2018
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