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Sammendrag
Om plan for skredfarekartlegging
Plan for skredfarekartlegging, heretter kalt Kartleggingsplanen, er resultat av en helhetlig
gjennomgang av oppgavene knyttet til skredfarekartlegging i NVEs regi, med hovedfokus
på kartproduktene. Kartleggingsplanen angir retningen for kartlegging av skredfare
framover og peker på utviklingsbehov og prioriterte oppgaver. I tillegg omfatter planen
lister med geografiske områder som prioriteres for nykartlegging. Behov for
metodeutvikling og revisjon av allerede gjennomført kartlegging framgår av prioriterte
oppgaver.
Dette er et strategisk dokument som vil legge rammene for kartlegging i årene framover og
være et grunnlag for prioriteringene med hensyn på farekartlegging for ulike typer skred.
Samtidig ser vi at dette er et omfattende saksfelt, hvor det er en stadig utvikling. Å skulle
foreta en utvelging og prioritering av områder for kartlegging på en objektiv måte er svært
krevende og innebærer vurdering av en rekke forhold. Vi vil derfor verdsette innspill og
tilbakemeldinger som kan bidra til videreutvikling av planen. Det vil bli foretatt revisjon av
kartleggingsplanen etter hvert som mer informasjon og nye forutsetninger foreligger.
Planen bygger på et omfattende grunnlagsarbeid gjennomført i fire prosjektgrupper. For å
sikre medvirkning fra brukerne ble det vinteren 2010 gjennomført en omfattende
innspillsrunde. Det kom innspill fra i alt 330 kommuner, 7 fylkeskommuner og samtlige
fylkesmenn. Prosjektgruppene har tatt dette med i sine vurderinger.
Behov for grunnlagsdata
Gjennomføringen av skredfarekartlegging er avhengig av at nødvendig underlag er
tilgjengelig. Vi vil særlig framheve betydningen av kvartærgeologisk kartlegging for
skredfarevurdering. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvaret for
kvartærgeologisk kartlegging. Det er et stort udekket behov i flere deler av landet for
kvartærgeologiske kart i målestokk 1: 50 000 eller større.
Tilgangen til detaljerte høydedata som underlag for bedre terrengmodeller, er videre
viktig for skredfarekartlegging av alle skredtyper. Statens Kartverks arbeid med en
nasjonal satsing på laserskanning vil bidra vesentlig til å framskaffe bedre grunnlag for
skredfarekartlegging.
Det er pekt på følgende behov knyttet til grunnlagsdata:
 Bedre dekning av kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50 000 eller større
 Fulldigitalisere eksisterende kvartærgeologiske kart (løsmassekart)
 Mer detaljerte høydedata i skredutsatte områder og satsing på et nasjonalt program
basert på laserskanning
 Økt innsats på registrering av skredhendelser i bebygde områder
 Økt kvalitet på registreringer i skredhendelsesdatabasen
 Ferdigstille database for ustabile fjellparti

7

Farekartlegging av prioriterte områder
For hver skredtype er det utarbeidet prioriteringslister for farekartlegging. Nytt i statlig
sammenheng er at planen også omfatter faresonekartlegging for snøskred, steinsprang og
jordskred. For å vinne erfaring med denne typen kartlegging, og som grunnlag for en
veileder for faresonekartlegging, gjennomfører NVE et pilotprosjekt i en utvalgt
kommune.
Av prioriteringslistene i kapittel 6 framgår det hvilke geografiske områder som er
prioritert for nykartlegging. NVEs kartlegging retter seg først og fremst mot eksisterende
bebyggelse. Ved identifisering og prioritering av områder er det derfor lagt vekt på hvor
det bor og oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredfareutsatte områder. Ut fra
tilgjengelig materiale er det gjort en mest mulig objektiv vurdering for hele landet for
hver skredtype. Effekten av forventede klimaendringer er også vurdert i forbindelse med
prioritering av områder.
Ved faresonekartlegging vil områdene med prioritet 1 normalt bli kartlagt først, deretter
områdene med prioritet 2. For områder med høy prioritet for flere skredtyper, vil dette
også kunne gi en samlet høyere prioritet. Områder som skulle vise seg allerede kartlagt
eller tilstrekkelig sikret, vil kunne nedrangeres eller også fjernes fra prioriteringslisten. På
samme vis vil nye skredhendelser og registreringer kunne føre til en høyere prioritering.
Nærmere om prioriteringen av områder for farekartlegging
For fjellskred er det en regional tilnærming og prioritering av områder er derfor gjort på
fylkesnivå. Fylkene er rangert i fire prioritetsklasser, fra 1 til 4 der 1 er høyeste og 4 er
laveste prioritet. Ved gjennomføring vil kartleggingen fullføres for de fylker som har
høyest prioritet, der kartlegging allerede pågår, og deretter i de nest høyest rangerte
fylkene. Det vil bli gjort en risikobasert vurdering, der det er aktuelt både med en
prioritering innad i fylket og vurdering av tilgrensende områder til et prioritert fylke.
Der en blir oppmerksom på enkeltobjekter som bør prioriteres for oppfølging i ett fylke,
kan dette også bli gjort selv om fylket som helhet har en lavere prioritet. Av hensyn til
effektiv ressursbruk kan imidlertid kartleggingen ikke spres på for mange områder av
gangen.
Det pågående statlige kartleggingsprogrammet munner ut i en fare- og risikoklassifisering
av ustabile fjellparti (objekter). For objekter med høy risiko gjøres en grov avgrensning
av potensielle oppskyllingsområder for flodbølger. For noen objekter vil
faresonekartlegging med mer detaljerte analyser av skredutløp og oppskyllingshøyder for
flodbølger være aktuelt i en neste fase, der man også vurderer risikoreduserende tiltak,
slik som kontinuerlig overvåking.
For jordskred, steinsprang/steinskred og snøskred er utvalgte områder med prioritet 1 og
2 sortert kommunevis. Det er ikke utarbeidet lister for flomskred og sørpeskred, men
faren for disse skredtypene bør vurderes som en del av alle lokale skredfarevurderinger.
For kvikkleire viser de fylkesvise prioriteringslistene i utgangspunktet nye områder hvor
det ikke tidligere er kartlagt fare for kvikkleireskred. I tillegg skal behovet for revisjon av
kartene som har blitt utarbeidet gjennom en periode på 30 år vurderes. Områdene som er
aktuelle for kartlegging er presentert i fylkesvise tabeller med henvisning til kartblad
(N50) og oversiktskart som viser områdenes beliggenhet. Kartleggingsplanens
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avgrensning av de angitte områdene er orienterende. Endelig avgrensninger settes i
forbindelse med igangsetting av kartlegging, hvor all ny og oppdatert informasjon må
legges til grunn.
Prioriterte oppgaver
Prosjektgruppene har foretatt en helhetlig tilnærming for hver av de ulike skredtypene.
Det er gjort opp status i kartleggingsarbeidet, vurdert tilgang til og behov for
grunnlagsdata og metodeutvikling og anbefalinger framover.
I tillegg til gjennomføring av nykartlegging i henhold til prioriteringslistene, angir planen
følgende prioriterte oppgaver (urangert):
 Faresonekart
o

Gjennomføre pilotprosjekt for faresonekartlegging steinsprang, snøskred,
jordskred og flomskred

o

Utarbeide veileder for faresonekartlegging

o

Gjennomføre faresonekartlegging for steinsprang, snøskred og jordskred
etter prioriteringslistene når metode er definert.

 Aktsomhetskart
o

Snøskred og steinsprang: metodeutvikling med tanke på utvikling av 2.
generasjons kart

o

Jord- og flomskred: samordne metodeutvikling for
aktsomhetskartlegging

o

Kvikkleire: forbedre datagrunnlaget for definering av marin grense, samt
utvikle metode og modeller.

 Regional kartlegging fjellskred:
o

Ferdigstille fare- og risikoklassifiseringsmodell

o

Regional kartlegging og fare- og risikoklassifisering

 Regional kartlegging kvikkleire:
o

Metodeutvikling utløpsområde, strandsoneproblematikk og dekningsgrad
generelt

o

Vurdere omfang og metode for revisjon av tidligere kartlagte soner

o

Samle og presentere all oppdatert informasjon om eksisterende
kvikkleiresoner, inkludert soner som andre enn NVE identifiserer.
Presenteres på www.skrednett.no.

Framdrift og gjennomføring
Planen vil være styrende for virksomheten, men angir ikke konkret framdriften i
kartleggingen, da dette er nært knyttet til budsjettsituasjonen. Planen er tematisk sortert
etter skredtyper og angir prioriterte oppgaver innenfor disse. Det er i denne versjon ikke
gått inn på prioritering mellom skredtypene.
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En rekke forhold vil kunne påvirke framdriften av kartleggingen. Nivået på den statlige
bevilgningen vil avgjøre hvor mange områder som kan kartlegges det enkelte år. Tilgang
til nødvendige grunnlagsdata er også bestemmende for tidspunkt for gjennomføring.
Framdriften i kartleggingsarbeidet er dermed ikke bare avhengig av budsjettene til
skredfarekartlegging, men også av prioriteringen på andre deler av statsbudsjettet.
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1 Bakgrunn og overordnede mål
1.1 Bakgrunn
Arbeidet med Plan for skredfarekartlegging, heretter kalt Kartleggingsplanen, har bakgrunn
i at NVE fra 1.1.2009 fikk det overordnede statlige forvaltningsansvaret innenfor
forebygging av skredulykker. Dette ble beskrevet i St.meld nr 22 (2007-2008), og ble
nærmere konkretisert i St.prp.nr. 1 (2008-2009), del III – Førebygging av skredulykker. Her
slås det fast at NVE skal ha ansvaret for statlig skredfarekartlegging. Kartlegging og
formidling av informasjon om skredfare er en prioritert oppgave for NVE.
En viktig bakgrunn var også at NVEs mandat ble utvidet til å dekke detaljert
faresonekartlegging, mens det statlige kartleggingsprogrammet tidligere var avgrenset til
oversiktskartlegging, utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGUs videre
arbeid med skredfarekartlegging er underlagt NVEs styring og gjennomføres basert på
årlige tildelinger fra NVE.
Målet med det statlige engasjementet er å skape tryggere lokalsamfunn og øke
samfunnssikkerheten ved å redusere risikoen ved skredulykker. Et av hovedmålene i
arbeidet med forebygging av skredulykker, er økt kunnskap om skredfarlige områder
gjennom skredfarekartlegging. Dette vil bedre grunnlaget for å ta hensyn til skredfare ved
arealplanlegging, utbygging, prioritering av sikringstiltak og beredskapsarbeid.
NVEs arbeid med skredfarekartlegging er knyttet opp mot ett av NVEs hovedmål:
”Ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot skred og
vassdragsulykker”. I NVEs strategi for 2010-2014 inngår kartlegging av fareområder som
et av arbeidsområdene NVE skal ha særlig oppmerksomhet rundt.
For kartleggingsarbeidet har NVE formulert målet i tre deler:




Gode kartprodukter for brukerne i arealplanlegging, varsling/beredskap og
sikringsplanlegging
God tilgang på skredinformasjon i saksbehandling og beredskapssituasjoner
Gode veiledningsprodukter

1.2 Skredfarekartlegging i statlig regi – en kort
historikk
Systematisk statlig skredfarekartlegging har vært i gang siden 1980. Det ble startet en
nasjonal kartlegging, med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norges geologiske
undersøkelse (NGU) som utførende:


Kartlegging av potensielt skredfarlige kvikkleireområder, utført av NGU og NGI fra
1980 (Rissaskredet i 1978). NGU utførte kvartærgeologisk kartlegging under marin
grense og kartfestet alle større områder med marin leire. På grunnlag av dette, samt
vurdering av topografi og resultater fra grunnboringer, kartla NGI en rekke
kvikkleiresoner på Østlandet og i Trøndelag.
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Risikoklassifisering av kartlagte kvikkleiresoner, utført av NGI fra 2000. Det er
utarbeidet faregrads-, konsekvens- og risikokart for de potensielt skredfarlige
kvikkleiresonene som er kartlagt.



Kartlegging av områder med potensielt fare for steinsprang, steinskred og snøskred,
utført av NGI i en periode på flere tiår. Kartleggingen ble basert på vurderinger av
topografi samt en feltvurdering. Ca halvparten av N50-kartbladene er dekket (Vestog nordvestlandet og Nord-Norge), og innenfor disse er hovedsakelig områder som
var mulig å observere fra veg kartlagt.



Systematisk kartlegging av ustabile fjellparti er siden 1990 utført i regi av NGU i
samarbeid med fylkesgeologene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Troms
fylker. Tidligere undersøkelser av ustabile fjellparti ble gjennomført i regi av NGU
og NGI etter Tafjordulykken i 1934.



Kvartærgeologisk kartlegging utført av NGU var opprinnelig påvisning av ulike
løsmassetyper med fokus på opprinnelse og løsmassetykkelser. Etter 1980 ble det
fokusert på områder med marin leire. Fra ca 1990 ble det lagt vekt på å kartfeste
direkte skredrelevante parametre som skredgroper, skredbaner og skredtyper mv.

I tillegg ble en nasjonal skreddatabase etablert i 2002 i regi av NGU, i faglig og
økonomisk samarbeid med en rekke berørte direktorater. Her er det samlet informasjon
om stedfestete historiske skred i en skredhendelsesdatabase, og per dags dato for
tilgjengelige skredfarekart. NVE har nå ansvaret for webportalen www.skrednett.no.
Oppdragsgiver på statlig side har variert. Fram til og med 1995 var oppdragsgiver Statens
Naturskadefond, i perioden 1996-2003 Statens Kartverk, i perioden 2004-2008 Norges
geologiske undersøkelse (NGU), og NVE fra 1.1.2009.
Parallelt med den konkrete kartleggingen pågår forskning og utvikling på forståelse av
skredprosesser og metoder for kartlegging av skredfare. En rekke institusjoner er
engasjert i FoU. Sentralt i dette arbeidet de siste år har vært International Centre for
Geohazards (ICG), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norges geologiske
undersøkelse (NGU) med flere.

1.3 NVEs ansvar, avgrensninger
NVEs mandat for kartleggingsarbeidet er definert i St.prp.nr. 1 (2008-2009) og
innebærer: ”å yte hjelp til kommunar med fare- og risikokartlegging og detaljerte
undersøkingar i utvalde område med høg risiko. NVE vil bidra til å utarbeide
kartleggingsmetodikk som kommunar og tiltakshavarar sjølve kan nytte for å
gjennomføre detaljkartlegging av område som ikkje vert kartlagt i statleg regi.”
Som statlig etat for geofaglige spørsmål er NGU rådgiver for NVE, og har fremdeles en
sentral rolle i kartleggingsarbeidet. NGU utfører kartlegging av løsmasser, berggunn og
annen geologisk kartlegging som danner grunnlag for skredfarekartlegging.
Det er en generell føring for NVEs forebyggende arbeid at prioriteringen skal være
risikobasert, og at gjennomføring av tiltak baseres på en nytte/kost-vurdering. Dette har
vært styrende også for prosessen med prioritering av innsatsen knyttet til
skredfarekartlegging. Skredfarekartlegging vil fra NVEs side primært rettes mot å
kartlegge eksisterende skredutsatt bebyggelse og er avgrenset til kartlegging av skredfare
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i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og kartlegges som en del
av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har infrastruktureiere som
Statens vegvesen, Jernbaneverket mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering
og kartlegging av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging.
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2 Om kartleggingsplanen
2.1 Hva inngår i kartleggingsplanen
Formålet med kartleggingsplanen ble slått fast allerede i St.prp. nr 1 (2008-2009): ”NVE
vil utarbeide ein plan for statleg skredfarekartlegging i samråd med NGU og andre
sentrale aktørar. Planen vil leggje rammene for skredfarekartlegging i åra framover og
klargjere prioriteringane med omsyn til farekartlegging for ulike typer skred.
Prioriteringane i kartlegginga kan justerast etter kvart som kartlegginga får fram ny
informasjon og metodeutviklinga opnar nye muligheiter. Framdrifta i
kartleggingsarbeidet vil avhenge av dei årlige løyvingane.”
Planen vil være styrende for NVEs og NGUs arbeid med skredfarekartlegging. Gjennom
dette oppnås også forutsigbarhet for brukerne. Kartleggingsplanen omfatter en helhetlig
gjennomgang av hovedoppgaver angående skredfarekartlegging i NVEs regi framover,
med fokus på kartproduktene. Formidling og veiledning om bruken av kartene berøres i
anbefalingene. Planen dekker både oversiktskartlegging og detaljert farekartlegging med
tilhørende metodeutvikling for alle aktuelle skredtyper. I planen inngår behov for
grunnlagsdata, databaseforvaltning og presentasjon gjennom nettportalen
www.skrednett.no
Planen angir retningen for kartleggingsarbeidet framover gjennom prioriterte oppgaver.
Som del av dette er det også utarbeidet prioriteringslister for skredtypene fjellskred,
steinsprang/steinskred, jordskred, kvikkleireskred og snøskred. Ut fra tilgjengelig
materiale er det gjort en mest mulig objektiv vurdering for hele landet under ett, for
utvalg og prioritering av de potensielt mest skredutsatte områdene.

2.2 Skredfarekart
Skredfarekart utarbeides til ulike formål og for ulike typer skred. Kartene er et viktig
verktøy og et hjelpemiddel i arealplanforvaltning, men også et vesentlig bidrag i
beredskap og ved risikovurderinger mv. Farekartlegging av de ulike skredtyper foregår
noe forskjellig, avhengig av metoder og tilgjengelig datagrunnlag. Krav til sikkerhet mot
naturfarer for byggverk og tilhørende utearealer er gitt i plan og bygningsloven og
byggteknisk forskrift, TEK10 (BE, 2010). I retningslinjer ”Flaum og skredfare i
arealplanar” (NVE 2011a) er det angitt prosedyrer med anbefaling av bruk av ulike
skredfarekart på kommuneplan- og reguleringsplannivå.
Tabell. 2.1 (side 15) viser sammenhengen mellom de ulike plannivåer,
kartleggingsnivåene og faretypene, fordelt på ulike skredtyper og karttyper/navn.
Kolonnen for Oversiktskartlegging angir områder med Potensiell skredfare, mens
kolonnen for Detaljert kartlegging angir områder med Reell skredfare.
For kvikkleireskred og fjellskred innebærer kartlegging av potensiell skredfare på
oversiktsnivå en mer detaljert kartlegging enn de andre skredtypene.
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Tabell 2.1: Matrise for skredfarekartlegging.

SKREDFAREKARTLEGGING
Type analyse

Skredfareidentifisering
(Aktsomhetsvurdering)

Skredfarevurdering

Plannivå
Kartleggings‐
nivå

Kommuneplannivå

Reguleringsplannivå

Oversiktskartlegging

Detaljert kartlegging

(1:25.000 – 1:250.000)

(1:5.000‐1:10.000)
Skredfrekvensanalyse/
sannsynlighetsberegning

Skredhendelseskart og aktsomhetskart

Farekart/Faresonekart

(Potensiell skredfare)

(Reell skredfare)

Karttype

Snøskred
Steinsprang
Flomskred
Jordskred

Kartnavn for
ulike
skredtyper

Kvikkleire

Hendelseskart1

Aktsomhetskart

Generelle
aktsomhetskart

Spesielle
aktsomhetskart

Kvartærgeologiske
kart

Faregradskart
kvikkleiresoner

Marin leire

Hendelseskart
Fjellskred
/Ustabile
fjellparti

Regional rapport med kart over
identifiserte ustabile fjellparti

Faresonekart

Geoteknisk
dokumentasjon og
vurdering av sikkerhet
mot skred1
Gjengis oftest i rapporter

Faresonekart for
ustabile fjellparti
med høy risiko1
Detaljert fare‐ og
risikoklassifisering og

Foreløpig fare‐ og risikoklassifisering.

detaljert beregning av
oppskyllingsområder.

1

Inngår ikke i kartleggingsplanen.

15

En nærmere beskrivelse av de ulike karttypene fremgår i rammen nedenfor.
Aktsomhetskart
Et aktsomhetskart viser områder hvor et skred potensielt kan forekomme. Aktsomhetskart bør
vise både potensielle løsneområder og utløpsområder. Selv om disse kartene gir informasjon
om potensielt usatte områder, er det ikke angitt skredsannsynlighet (gjentaksintervall).
Analysene er oftest vurdert ved hjelp kvalitative metoder eller matematiske modeller som ut
fra terrengdata og eventuelle data om geologiske forhold gjenkjenner områder der utløsning
av skred er mulig, og som beregner utløpsområdet automatisk. Målestokken på
aktsomhetskartene er som oftest grov, tilsvarende målestokk 1:50.000. Tilgangen på relevante
geodata i et område er avgjørende for kvaliteten på kartene. Aktsomhetskartet vil danne
grunnlag for å identifisere områder der det bør gjennomføres mer detaljert
faresonekartlegging.

Faresonekart
Faresonekart kvantifiserer sannsynligheten for et skred i et gitt område. Et faresonekart
inkluderer skredfrekvens (sannsynligheten/gjentaksintervall) for hver forventede skredtype
innenfor det kartlagte området. Faresonekart klassifiserer et område i soner med tilhørende
sannsynlighet (jf sikkerhetsklassene i TEK10). Et faresonekart kan også vise den samlede
sannsynligheten for flere typer skred. Faresonene vil omfatte både skredets løsneområde og
utløps- og avsetningsområde.

Risikokart
Et risikokart angir soner som kombinerer informasjon om sannsynligheten for en hendelse
med en analyse av mulige konsekvenser (tap av menneskeliv, materielle skader mv.). Et
risikokart klassifiserer et område i soner med tilsvarende risiko i form av forventede
kostnader og/eller andre potensielle sosioøkonomiske konsekvenser, herunder risiko for tap
av menneskeliv. Risikokart blir normalt utarbeidet for å vurdere nytte/kost ved etablering av
fysiske sikringstiltak mot skred.

Risikokart er ikke vist i matrisen i tabell 2.1, men kan plasseres som en egen kolonne til
høyre i denne, og vil kunne utgjøre et kravnivå i forbindelse med byggesak.
Utredning av flom- og skredfare på kommuneplannivå har som mål å avklare om det er
areal med potensiell fare i områder hvor det kan være aktuelt med utbygging, og hvordan
en skal ta hensyn til fareutsatt areal i planen. Aktsomhetskart kan benyttes på
kommuneplannivå, der en ikke allerede har mer detaljerte farekart eller utredninger.
Aktsomhetskartet danner grunnlag for å identifisere områder der det bør gjennomføres
mer detaljert faresonekartlegging, i utgangspunktet i bebygde områder og der det
planlegges utbygging. Det er foreløpig utarbeidet landsdekkende aktsomhetskart for
steinsprang/ steinskred og for snøskred (www.skrednett.no). For kvikkleireskred er
bruken av begrepet aktsomhetskart definert som generell og spesiell aktsomhet.
Kvikkeiresoner med potensiell fare for store kvikkleireskred er kartlagt for deler av landet
(faregradskart). De kartlagte kvikkleiresonene angir områder hvor det må utvises spesiell
aktsomhet mot fare for kvikkleireskred. Her må reell fare utredes på reguleringsplannivå.
I alle øvrige områder med marine leiravsetninger må det utvises generell aktsomhet mot
mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire, da den regionale kartleggen ikke
”friskmelder” disse områdene.
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Utredning av flom- og skredfare på reguleringsplannivå har som mål å bl.a. få kunnskap
om reell fare (faresoner tilknyttet sannsynlighet) i aktuelt område, dvs. at skredfare
detaljkartlegges og kvantifiseres med de sannsynligheter som er gitt i sikkerhetskravene i
byggteknisk forskrift, TEK10. Faresonekart benyttes direkte på reguleringsplannivå for
steinsprang og steinskred, jordskred og snøskred. Dersom det planlegges bebyggelse
innenfor identifiserte potensielle fareområder for kvikkleire må det gjennomføres en
geoteknisk utredning av skredfaren i form av sikkerhetsberegninger og vurderinger.
Utredningene skal også inkludere utredning av eventuelle stabiliserende tiltak.
Når faresonekart foreligger, vil det være mulig å gjøre detaljerte risikoanalyser som
grunnlag for prioritering av tiltak som fysisk sikring, overvåking mv. Inntil videre legger
vi imidlertid ikke opp til å produsere risikokart som standard leveranse fra
kartleggingsprogrammet.

2.3 Prosess for utarbeidelse av kartleggingsplanen
NVE organiserte oppgaven med utvikling av kartleggingsplanen som et prosjekt, med en
prosjektleder og fire prosjektgrupper med medlemmer fra NVE og NGU, inndelt etter
ulike skredtyper som følger: steinsprang/steinskred og fjellskred, jord- og flomskred,
kvikkleireskred og snøskred. En koordineringsgruppe bestående av medlemmer fra NVE
og NGU har ivaretatt arbeider på tvers av prosjektet.

Figur 2.1 Prosjektorganisering

Prosjektgruppene har foretatt en helhetlig tilnærming for hver av de ulike skredtypene.
Det er gjort opp status i kartleggingsarbeidet, vurdert tilgang til og behov for
grunnlagsdata, metodeutvikling og anbefalinger framover. I tillegg er det vurdert
prioritering av geografiske områder for videre kartlegging, ut fra dagens risikobilde. Hver
prosjektgruppe har levert en rapport som danner grunnlaget for kartleggingsplanen.
I kartleggingsplanen er arbeidene fra prosjektgruppene ikke gjengitt i sin helhet.
Hovedessens er hentet inn og presentert, med vekt på status, databehov og
metodeutvikling, samt anbefalinger og prioriterte oppgaver. Videre presenteres
prioriteringslister for faresonekartlegging i bratt terreng, henholdsvis for
steinsprang/steinskred, jordskred og snøskred, og for videreføring av farekartlegging av
regional karakter for fjellskred og kvikkleire. For mer utfyllende omtale omkring
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kartlegging av den enkelte skredtype, samt bakgrunn for anbefalinger og prioriteringer
vises til prosjektgruppenes rapporter (NVE 2011b-e).

2.4 Om prioritering av områder for farekartlegging
Som del av arbeidet med kartleggingsplanen er det for de ulike skredtypene identifisert og
prioritert skredutsatte områder for farekartlegging. Dette er gjort ved å foreta en
konsekvensanalyse og tilnærming ut fra tilgjengelig materiale. Hensikten har vært å få et
mest mulig enhetlig og objektivt grunnlag for prioritering av farekartlegging.
NVEs kartlegging retter seg først og fremst mot eksisterende bebyggelse. Ved
identifisering og prioritering av områder, er det derfor lagt stor vekt på hvor det bor og
oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredfareutsatte områder.
Prioritering av områder for farekartlegging er utarbeidet ved en kombinert vurdering av
en rekke ulike informasjonskilder: befolkningsdata og type bygninger, eksisterende
kvartærgeologiske kart, aktsomhetskart og historiske skredhendelser. Videre
ortofotoanalyser, ekspertvurderinger, lokalkunnskap i NVE og innspill fra kommuner,
fylkesmenn og fylkeskommuner.
Geografiske informasjonssystemer (GIS) er benyttet for en innledende landsdekkende
konsekvensanalyse, unntatt for fjellskred der historiske hendelser er lagt til grunn. I GISanalysen er befolkningsdata, herunder hvor folk bor (antall pr. adresse) og hvor de
oppholder seg (offentlige bygninger, næringsbygg, hytter mv.), kombinert med analyse av
potensielt skredutsatte områder for hver enkelt skredtype. Resultatet er angivelse av
områder som både er potensielt skredutsatt og hvor det bor og oppholder seg et visst
antall mennesker (NVE 2010b). Ut over dette er det som finnes av erfaringsmateriale,
analyser fra historiske skredhendelser, svarene fra fylkesmennene og fylkeskommunene
(kapittel 2.5) samt kriterier spesielt viktig for den enkelte skredtype vurdert. I sum gir
dette grunnlag for å foreta en rangering av de potensielt skredutsatte områdene for den
enkelte skredtype.
Ved rangering og defineringen av prioriteringslister for skredtypene steinsprang, snøskred
og jordskred er det ikke tatt i betraktning hvor det i dag finnes eksisterende farekart og
hvor det er utført sikringstiltak, fordi denne informasjonen ikke var tilgjengelig for hele
landet da analysen ble utført. For fjellskred og kvikkleireskred er det tatt hensyn til hvor
det tidligere er foretatt kartlegging i statlig regi.
Analyser og tilnærming fram til identifisering av områder prioritert for kartlegging av den
enkelte skredtype er beskrevet i kapittel 5. For ytterligere fordypning og tilnærming vises
til rapportene fra de enkelte prosjektgruppene (NVE 2011b-e).

2.5 Innspill fra kommuner, fylkesmenn og
fylkeskommuner
Det ble i en tidlig fase av prosjektet gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot
samtlige kommuner. Formålet var å involvere kommunene i vurderingen av behovet for
skredfarekartlegging, samt å få innspill om hvilke områder som anses mest utsatt for ulike
skredtyper. I tillegg til utsending av et spørreskjema ble det benyttet referanse til en GISanalyse om konsekvens av potensiell skredfare i bratt terreng mot bebyggelse (NVE
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2010b). Dette som hjelp for identifisering og angivelse av skredfarlige områder i den
enkelte kommune.
Spørsmålene som ble stilt var følgende:







Hvilke typer skred vurderes som relevant i din kommune?
Er det behov for kartlegging av skredfare i din kommune?
Anvis områder med skredfare (på kartet).
Angi prioritet av område for skredfarekartlegging (gradert 1-3)
Er det kartlagt skredfare i kommunen tidligere? (angi type kart og skred)
Er det registrert tidligere skredhendelser mot bebyggelse?

Det kom svar fra 330 kommuner. Fylkesmennene og fylkeskommunene fikk tilsendt
besvarelsene fra kommunene i sine respektive fylker til gjennomsyn og ble bedt om å
komme med supplerende informasjon, vurderinger og tilbakemeldinger til den
kommunale spørreundersøkelsen, sett ut fra skredrisikobildet i det enkelte fylke. Det kom
svar fra samtlige fylkesmenn og fra 7 fylkeskommuner.
Omfanget av kommentarer, kvaliteten og detaljeringsgrad på de kommunale besvarelsene
varierer. Materialet er benyttet med viten om dette og er derfor i mindre grad benyttet
som grunnlag for direkte prioriteringer og rangering, men som et vesentlig bidrag for å
understøtte vurderinger. Det er lagt spesielt vekt på kommunenes konkrete henvisninger
til områder med skredfare og prioritetsnivået kommunene indikerte. Kommunesvarene vil
være et viktig informasjonsmateriale ved planlegging og gjennomføring av
farekartlegging.
Resultatene fra fylkesmenn, fylkeskommuner og fylkesgeologer er benyttet tilsvarende
som innspillene fra kommunene, som ett blant flere underlag i vurderingene. Flere av
innspillene ga ytterligere opplysninger om skredutsatt bebyggelse for vurdering av
prioritet for enkelte av skredtypene. Videre ga innspillene en helhetlig vurdering for de
ulike fylkene og påpeking av skredutsatte områder, også i kommuner som ikke hadde
svart på spørreundersøkelsen.
Det vises til kapittel 5 for mer detaljer om behandlingen av innspillene for den enkelte
skredtype.
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2.6 Klimatilpasning
I forbindelse med prioritering av kartleggingsinnsatsen framover, er det viktig ikke bare å
se hen til dagens situasjon, men også vurdere effekter av klimaendring og hva dette kan
ha av betydning for skredfaren. Det kan eksempelvis gjelde dersom den geografiske
fordelingen av skred eller hyppighet av skred endres. Slike endringer vil kunne innvirke
på vurderingen av hvilke områder som er potensielt skredutsatt og dermed prioriteringen
av områder for kartlegging.
Det er derfor gjort en gjennomgang av forventete klimaendringers virkning på skred,
basert på de siste forskningsresultater (GeoExtreme 2009, Dunlop 2010), samt en
vurdering om, og i tilfelle hvilken konsekvens dette kan få for skredfarekartleggingen.
Med dette ivaretas ett av tiltakene i NVEs klimastrategi (NVE 2010a) der det er nedfelt at
klimaendringenes betydning for skredfarekartlegging skal vurderes og eventuelt
hensyntas.
Forholdet mellom klimaendringer og skredaktivitet er ikke utredet og er heller ikke
entydig for alle typer skred. Flere undersøkelser er gjennomført både i Norge og i andre
land de siste årene. Resultatene fra GeoExtreme-prosjektet viser at sammenheng mellom
nedbør og utløsning av skred er mest signifikant for snøskred og jordskred. Økt nedbør og
vindstyrke gir økt forventet hyppighet av snøskred i indre strøk av Sør-Norge og i de to
nordligste fylkene. Temperaturøkningen i vinterhalvåret, spesielt i kystnære områder, vil
kunne gi hyppigere væromslag til mildt vær og føre til at nedbøren kommer i form av
regn istedenfor snø. Dette vil også kunne øke hyppigheten av sørpeskred. For jordskred
og flomskred forventes det at skredhyppigheten vil øke mest langs kysten fra Vestlandet
til Nord-Norge, men generelt også en økt hyppighet av jordskred for hele landet
(GeoExtreme 2009).
I tillegg til en økning i frekvens, vil økt nedbør teoretisk også kunne gi økt utløpsdistanse.
Beregningene av statistisk rekkevidde av skred er imidlertid ikke nøyaktige nok til å
endre utløpsdistanse (skredfaregrensene) som resultat av forventede klimaendringer.
Generelt vil tusenårsgrensene flytte seg lite selv om skredfrekvensen øker. 100Hundreårsgrensene vil flytte seg noe utover i utløpslengde (GeoExtreme 2009).
I hovedsak legger vi til grunn at de områdene som har størst skredfare i dag, er de som vil
ha det også i framtiden. Det vil si at de risikoanalysene som er lagt til grunn for
prioriteringene i denne planen basert på dagens risikobilde, vil være tilfredsstillende også
sett hen til forventet klimaendringer. Endringer i frekvens og utløpslengder vil ha liten
innvirkning på prioriteringen mellom områder, i og med at det ikke forventes vesentlige
utslag for 1000-årsskred.
Få undersøkelser er gjort i Norge med fokus på forholdet mellom klima og skred i fast
fjell (steinsprang, steinskred og fjellskred). Resultatene fra GeoExtreme-prosjektet viser
at det er svak sammenheng mellom nedbør og utløsning av steinsprang. GeoExtremeprosjektet har ikke vurdert eventuelle endringer i steinskred og fjellskredhyppighet,
sannsynligvis på grunn av et for lite grunnlagsmateriale (få antall skred), som gjør det
vanskelig å komme med statistisk signifikante resultater. Nyere analyser viser at
steinsprang og steinskred langs kysten i Sogn og Fjordane og Hordaland ofte forekommer
ved ekstrem avrenning grunnet snøsmelting kombinert med nedbør. På grunn av den
komplekse natur av skred i fast fjell er det vanskelig å fastslå sammenhengen mellom
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klimaendringer og fremtidig steinsprangaktivitet (Dunlop 2010). Faren for
kvikkleireskred øker generelt ikke med økt nedbør og flom, men kraftig erosjon i
vassdrag gjennom kvikkleireområder kan utløse mindre lokale utglidninger langs
vassdraget, dette kan allikevel påvirke stabiliteten negativt.

2.7 Revisjon av kartleggingsplanen
Innhold i og prioriteringer foretatt i kartleggingsplanen er basert på tilgjengelig
informasjon og kunnskap om dagens risiko for skred i Norge.
I tråd med forutsetningene som er lagt, vil det bli foretatt revisjon av kartleggingsplanen
etter hvert som mer informasjon og nye forutsetninger mht. metoder mv. foreligger.
Frekvens og omfang på revisjonene må vurderes konkret fra år til år. Vi tar sikte på å
samle nye behov og innspill til kartleggingsplanen gjennom året, med tanke på
gjennomgang og vurdering av revisjonsbehovet.

2.8 Formidling av resultater
Resultater fra kartleggingen kan være i form av skredfarekart (aktsomhetskart,
faresonekart, risikokart), men også tilrettelagte skreddata og informasjon i databaser,
rapporter og forvaltningssystemer. For den enkelte bruker av skreddata, om det gjelder
allmennheten, kommunal eller statlig forvaltning mv., er det nødvendig med en samlet
oversikt og god tilgang til skreddata med mulighet for sammenstilling av ulike tema og
bakgrunnsdata/grunnlagsdata. Tilsvarende er det for aktørene som utøver farekartlegging
og som står for innsamling av ulike skreddata, viktig med tilrettelegging og formidling av
resultater fra disse arbeidene for helhetlig oversikt, men også for å unngå dobbeltarbeid
og unødig usikkerhet om kunnskap og viten om hva som er kartlagt i det enkelte område.
Skrednett er en webportal (www.skrednett.no) der skredinformasjon presenteres. I
portalen og tilknyttet kartapplikasjon formidles relevant skredinformasjon og skreddata til
bruk i offentlig forvaltning og for allmennheten. NVE overtok ansvaret for webportalen
fra NGU, samtidig med at NVE fikk det overordnede statlige skredansvaret. Det vises til
kapittel 4.2 for nærmere omtale av www.skrednett.no.
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3 Skredtyper
I dette kapitlet gis en oversikt over sentrale begreper som er brukt i dokumentet til å
beskrive ulike skredtyper.
Et skred er et naturfenomen der tyngdekraften bidrar til at materialer som stein, løsmasser
eller snø beveger seg nedover en skråning i terrenget. Bevegelsene kan skje gjennom fall,
glidning eller en rask strøm av masse, og selve skredet kan også inneholde vann i ulike
mengder. Én enkelt skredhendelse kan ofte vise seg å være en kombinasjon av ulike
skredtyper og/eller en kombinasjon av flom og skred.
Det norske språket inneholder mange ord for skred; for eksempel ras, skrie, lavine, fall,
landlaup, svor, fjellrap, fonn. I den internasjonale (engelskspråklige) faglitteraturen finner
vi mange detaljerte faguttrykk på de ulike skredtypene og skredprosessene.
Faguttrykkene kan gjenspeile hva slags materiale skredet består av,
utløsningsmekanismer, typer bevegelse, vanninnhold og andre parametre. Det vises til
forslag til internasjonal terminologi (IAEG 1990; Cruden og Varnes 1996; Hungr mfl.
2001).
I forvaltningens arbeid med arealplanlegging, skredfarekartlegging og forebygging av
skredulykker er det behov for å ta i bruk en mer overordnet og forenklet terminologi. Den
bør være tilpasset norske naturforhold og det norske språket, samtidig som den
representerer en slags syntese av den mer detaljerte, internasjonale terminologien. Vi har
valgt å gruppere skredene etter hvilken type materiale det er snakk om.
Tabell 3.1. Gruppering av skredtyper i Norge, basert på materiale.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de enkelte skredtypene. Dette dokumentet
omhandler bare de skredene som løsner på land. Undersjøiske skred er derfor ikke omtalt.

3.1 Fast fjell
Begrep fast fjell brukes her for å indikere at skredmaterialet i disse skredprosessene har
sitt opphav i berggrunnen. Små eller store deformasjoner og sprekker er svært vanlig i
berget. Deformasjonene kan noen ganger utvikle seg veldig raskt og skape tre typer skred
avhengig av terrengforhold og volum: steinsprang, steinskred og fjellskred.
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3.1.1 Steinsprang og steinskred
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en
skråning, bruker vi begrepene steinsprang eller steinskred.
Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene (én eller et fåtall steinblokker) til
sammen har et relativt lite volum, inntil noen hundre kubikkmeter (m3). Når steinmassene
til sammen oppnår et volum fra noen hundre til flere hundre tusen kubikkmeter (m3),
snakker vi om steinskred. Steinblokkene beveger seg nedover stort sett uavhengig av
hverandre. I et steinskred splitter blokkene ofte i mindre deler på vei nedover skråningen,
mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang. Der hvor det over lang tid har gått
mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (vanligvis kjegleformet) med de
groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg
løsmasser underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal
oppdemming av bekker og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan
det oppstå flodbølger.

Figur 3.1. Bilder av steinsprang og steinskred: a) steinsprang i Mundheim (Hordaland) i mars 2004
(Kilde: NGI); b) merke etter kildeområde for steinskred og avsetningen i Jimdalen nær Tafjord,
Norddal, Møre og Romsdalen (Kilde: NGU)

3.1.2 Fjellskred
Vi bruker begrepet fjellskred om svært store skredhendelser der hundretusener til mange
millioner kubikkmeter (m3) steinmasse beveger seg hurtig ned en fjellside. Underveis vil
massene rive med seg vegetasjon, steinurer og andre løsmasser.
Skredene starter som oftest med store deformasjoner i en fjellskråning, og slike områder
betegnes som et ustabilt fjellparti. Det innebærer at fjellmassene er i ferd med å løsne fra
underlaget. Det er ikke alle ustabile fjellparti som fører til store skred. I noen tilfeller kan
fjellpartiet stabilisere seg og falle helt til ro oppe i fjellsiden. I andre tilfeller kan
fjellpartiet fortsette å sige sakte helt til det slår seg til ro i en dal- eller fjordbunn.
Bevegelsene i et ustabilt fjellparti kan variere fra noen millimeter til noen få centimeter
pr. år. Dette kan være indikasjon på at et stort fjellskred er under utvikling. I sluttfasen vil
hastigheten på bevegelsen øke raskt, for til slutt å munne ut i en fullstendig kollaps i form
av steinskred eller fjellskred.
Bevegelsene i et fjellskred kan skje gjennom en kompleks kombinasjon av fall, glidning
eller en rask strøm av masse. Underveis vil steinblokker splittes i mindre fragmenter, og –
i motsetning til steinskred – kan skredmassene oppføre seg som en massestrøm med lang
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rekkevidde. I et dalføre vil fjellskredmassene kunne strekke seg flere kilometer oppover
og nedover en dalbunn, og klatre opptil et par hundre meter oppover i motsatt dalside.

Figur 3.2 Fjellskred ved Hølen i Balsfjord, Troms. Godt synlig arr og lang rekkevidde på
avsetningen. (Kilde: Lars Blikra, 2008).

De siste store fjellskredulykkene i Norge har vært hendelser der fjellmassene har gått ut i
en innsjø eller fjord, og forårsaket voldsomme flodbølger. Slike flodbølger kan bevege
seg med stor hastighet over lange avstander og føre til omfattende ødeleggelser langt
unna selve skredet.

Figur 3.3. Bebyggelsen i Fjøra i Tafjord ble knust av en flodbølge etter fjellskredet fra
Langhammaren i 1934 (Kilde: Furseth, 1985).
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3.2 Løsmasser
Begrepet løsmasser brukes om alle typer masser som ligger oppå fast fjell: stein, grus,
sand, silt og leire, samt jordsmonn med høyt innhold av organisk materiale (torv og myr),
eller masser som er deponert av mennesker. Ofte beskrives løsmassene med utgangspunkt
i hvordan de ble dannet, som f.eks. marin leire, morene og forvitringsmateriale.
Løsmasseskred er fellesbetegnelsen for alle skred i slike masser. I dette dokumentet deles
løsmasseskred inn i jordskred, flomskred og kvikkleireskred. Begrepene jordskred og
flomskred blandes ofte sammen, fordi det er en glidende overgang mellom dem.

3.2.1 Jordskred og flomskred
Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i
vannmettede løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca 25 graders
helning. Jordskred i denne type bratt terreng kan ganske grovt omtales som kanaliserte og
ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens
sistnevnte forekommer der løsmassedekket er tynt.
Et kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en bruddsone, før det skjærer en kanal i
løsmassene som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere skred. Skredmasser
kan også gå over kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt med
kanalen. Når terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid bygger
flere slike skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte
jordskredene løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene
beveger seg nedover langs en sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike
skred har en trekantform, mens de vanligvis er uregelmessige i formen. De groveste
massene avsettes nederst som en tungeformet rygg.

Figur 3.4 Eksempel på ikke‐kanalisert jordskred i Virumdalen, Møre og Romsdal, 14‐15. august
2003 (Kilde: Terje H. Bargel).
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Mindre jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire,
gjerne på dyrket mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er særlig
vanlige om våren, når jord eller leire kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig
dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred.

Figur 3.5 Grunne jordskred i Bardu, Troms, våren 2000 (Kilde: Terje H. Bargel).

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte
elve- og bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent
vannføring. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større
steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet.
Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet og oftest i en
stor vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere
masser deponeres utover i vifta og forsette enda lenger. Massene som transporteres i et
flomskred kan komme fra store og små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av
tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan
også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når dammen bryter kan man få
en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i løpet. Det
høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde.
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Figur 3.6 Flomskred i Eikesdalen, Møre og Romsdal, august 2003 (Kilde: Øystein Nøtsund)

Jordskred og flomskred oppstår ofte etter kraftig eller vedvarende regn, eller i
kombinasjon med rask snøsmelting.

3.2.2 Kvikkleireskred
Kvikkleire dannes i områder med marin leire. I de delene av landet som var neddykket
under havnivå etter siste istid, kan vi finne områder med marin leire, dvs. leire som er
avsatt i saltvann. Denne leira har ofte et høyt vanninnhold, men er i utgangspunktet
ganske fast fordi saltet i leira gir en elektrisk ladning som holder leirpartiklene sammen.
Kvikkleire dannes ved at saltet i leira gradvis vaskes ut ved gjennomstrømning av
ferskvann (grunnvann). Dette skjer raskest i områder der grunnvannstrømningene er
størst, for eksempel ved soner eller kanaler av grovere materiale som sand og silt i leira,
eller nær oppsprukne bergoverflater med sterk grunnvannsutstrømning i grenseflaten mot
leira.
Kvikkleireskred kjennetegnes av at leira (kornskjelettstrukturen) plutselig kollapser; den
går fra fast til flytende form på kort tid. Skredet kan være bakovergripende, det vil si at
stadig nye skredmasser frigjøres i bakkant av skredet (retrogressiv skredutvikling). Et
kvikkleireskred kan også bidra til å skape kollaps i leira i forkant av det opprinnelige
startpunktet for skredet, etter hvert som flytende skredmasser belaster nye områder
(progressiv skredutvikling).
Landhevingen etter siste istid er avgjørende for hvor vi finner det høyeste nivået for
marine leirer. Dette nivået kaller vi marin grense, og det varierer fra noen få til opp mot
220 meter over havet. Det er viktig å være klar over at marine leirer og kvikkleire kan
ligge skjult under andre typer avsetninger.
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Figur 3.7 Kvikkleireskred i Lyngen, Troms, september 2010 (Kilde: Andrea Taurisano).

3.3 Snø
I skråninger som er dekket av snø kan vi identifisere to hovedtyper av skred; snøskred og
sørpeskred.

3.3.1 Snøskred
Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både
løssnøskred og flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og
våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det sørpeskred.
Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en liten lokal
utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og
skredbanen utvider seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred
oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene
slik at det oppstår et skredgufs (også kalt fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og
stolper, samt skade vinduer og lette byggverk.
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Figur 3.8 Løssnøskred i Indre Troms, mars 2011 (Kilde: NGI).

Et flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan.
Dette glideplanet kan være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag
med forskjellig fasthet eller i overgangen mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer
brede og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt ned i dalbunnen.

Figur 3.9 Flakskred i Lars Hierta fjellet, Svalbard 30. mars 2006 (Kilde: Jan O. Larsen, SVV).
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3.3.2 Sørpeskred
Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig
regnvær, kan det oppstå sørpeskred. Disse beveger seg vanligvis langs forsenkninger
i terrenget, og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele
og is. Skredmassene i et sørpeskred har høy tetthet.

Figur 3.10 Sørpeskred i Kåfjord, Troms, 17. mai 2010 (Kilde: Andrea Taurisano).
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4 Grunnlagsdata og databaser
Vurderinger og kartlegging av skredfare og risiko krever en stor mengde informasjon.
Flyfoto, satellitt- og radarbilder, digitale terrengmodeller og andre topografiske data,
geologiske og geomorfologiske data mv., trengs å samles inn, prosesseres og analyseres
som grunnlag for en pålitelig skredfarekartlegging. Mengde og type av data som kreves
til skredfareanalyser varierer avhengig av tilgjengelig bakgrunnsinformasjon, hva
resultatet skal brukes til, målestokk og type skred som utredes.
Dette kapittelet gir ikke en helhetlig gjennomgang av ulike data nødvendig for
skredfarekartlegging, men vil spesielt omtale to tema der behovet er stort, samtidig som
innsamling av disse grunnlagsdataene går utover NVE sine oppgaver og dermed avhenger
av andre etaters prioritering og gjennomføring. Omtale av nødvendige grunnlagsdata og
databaser for bruk i analyser og farekartlegging for de ulike skredtypene, er presentert i
kapittel 5 og i sammendraget.

4.1 Grunnlagsdata
Detaljerte terrengmodeller
Data fra laserskanning av terrenget er et viktig grunnlag for å etablere gode detaljerte
terrengmodeller som brukes i analyser og kartlegging av skredfare. NVE er sentral part
på laserskanning i Geovekst-samarbeidet, et statlig samarbeid om innhenting av detaljerte
topografiske data.
I 2010 ble en ny landsdekkende terrengmodell med 10 x 10 m grid etablert i regi av
Statens kartverk. Denne er basert på 5 meters koter og andre høydebærende data der dette
finnes, ellers 20 meters koter som i tidligere modell med 25 x 25 m grid. Det pågår en
prosess i regi av Statens kartverk med utvikling av et nasjonalt program med mål å
etablere en detaljert terrengmodell basert på laserskannede data. For NVE er det viktig at
det også fremskaffes laserskannede data med tilstrekkelig kvalitet i aktuelle dalsider og
av fjellparti i områder med skredutsatt bebyggelse, i tillegg til flatere områder med
bebyggelse og infrastruktur.
Kvartærgeologiske kart
Kvartærgeologiske kart (eller løsmassekart), i målestokk 1:50.000 eller større, er et
nødvendig grunnlag for skredfarevurdering. Kartene gir informasjon om løsmassetyper
etter opprinnelse, kornstørrelse og til en viss grad mektighet og lagdeling, samt en
oversikt over landskapets generelle utvikling for eksempel med hensyn til erosjon og
ravinering. Kartene kan derfor vise områder hvor det tidligere har gått skred. Det må
gjennomføres en detaljert løsmassekartlegging før kartlegging av kvikkleiresoner kan
utføres, dette blant annet for påvising av grense for marin leire.
NGU har ansvaret for kvartærgeologisk kartlegging. For den regionale kartleggingen av
kvikkleiresoner med faregradsevaluering, er det et stort utdekket behov i flere deler av
landet for kvartærgeologiske kart i målestokk 1: 50 000 eller større (se kapittel 5.4.2).
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4.2 Databaser og tilgang på skreddata
Nasjonal skreddatabase
I 2002 fikk NGU ansvaret for etablering og drift av en nasjonal skreddatabase. I faglig og
økonomisk samarbeid med en rekke berørte direktorater skulle en samle og formidle data
og kunnskap om skred og skredfarekartlegging i Norge. Bakgrunnen var et ønske om å
bedre samordningen av den skredrelaterte virksomheten i flere statlige etater, og gjennom
dette å bedre forebygging av skredulykker. NGU har ansvaret for
skredhendelsesdatabasen og per dags dato for tilrettelegging av wms-tjenester og
metadata mv. for tilgjengelige skredfarekart.
Skredhendelsesdatabasen
Skredhendelsesdatabasen, som NGU forvalter, inneholder informasjon om skred som har
gått i Norge i historisk tid. Innholdet i databasen kommer fra flere kilder og det er stor
variasjon mellom de ulike registrerte hendelsene, fra små hendelser i form av ras/nedfall
mot veier og til store ulykker med mange omkomne. Databasen innholder per 2010 ca
35.000 skredhendelser. Disse er i hovedsak registrert av Statens vegvesen,
Jernbaneverket, NGU og NGI. Skredhendelsene er inndelt etter skredtyper og har
registrerte parametre som tid, sted, volum, antall omkomne, type skade forårsaket osv.
Registrering av skredhendelser
Det pågår arbeid med å forbedre registreringen av skredhendelser. Dette gjelder både
innhold og kvalitet, samt å få flere registreringer utover vei- og jernbanestrekninger. En
online-registreringsløsning er etablert i regi av NGU. Registreringsløsningen åpner for
fortløpende registrering fra statlige etater, men gir også kommuner og allmennheten
mulighet for registrering av nye og historiske skredhendelser. I NVE pågår arbeid med å
etablere et forvaltningssystem rundt registrering av skredhendelser mot bebyggelse med
et visst skadeomfang. Registreringer av skredhendelser mot vei- og jernbane har
henholdsvis Statens vegvesen og Jernbaneverket ansvaret for.
Database for ustabile fjellparti
Siden 2002 er systematiske og detaljerte studier og kart utarbeidet for ustabile fjellparti i
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Troms. Dataene er sammenstilt i en database for
ustabile fjellparti. Databasen er under utvikling hos NGU, og inneholder en hel rekke
parametere som type og grad av terrengdeformasjon, bevegelse, volum, strukturer osv.
Skrednett
Skrednett er en webportal (www.skrednett.no) der skredinformasjon presenteres. I
portalen og tilknyttet kartapplikasjon formidles relevant skredinformasjon og skreddata til
bruk i offentlig forvaltning og for allmennheten. NVE overtok ansvaret for webportalen
fra NGU, samtidig med at NVE fikk det overordnede statlige skredansvaret. En
nedlastingstjeneste, gjør det mulig for alle å laste ned tilrettelagte digitale data direkte fra
Skrednett og fra NGU sine hjemmesider. Skrednett ønskes videreutviklet til å ivareta nye
brukerbehov, herunder tilgang på skredrelatert informasjon samt å tilrettelegge nye og
oppdaterte skreddata, informasjon og funksjoner. Det er ønske om blant annet å etablere
system for innmelding av resultater fra farekartlegging utført av andre (SVV, JBV,
konsulenter m.v.) for kommuner eller eget formål, for endring/nyregistrering av
kvikkleiresoner, database for samfunnsviktige grunnlagsdata fra grunnundersøkelser, for
registrering av stabilitetsutredninger for reell fare i forbindelse med reguleringsplaner
m.v.
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5 Kartlegging av skredtyper
I dette kapitlet presenteres status og anbefalinger knyttet til kartlegging av de ulike
skredtypene. For hver skredtype gis først en oversikt over status med hensyn til tidligere
kartlegging, fulgt av en vurdering av behov for metodeutvikling og forbedring av
datagrunnlag. Dette gjelder både oversiktskartlegging og detaljert kartlegging. Til slutt i
hvert delkapittel er prioriterte oppgaver listet opp urangert, inndelt etter metodeutvikling
og farekartlegging. Materiale er basert på innholdet i de ulike prosjektgruppenes
rapporter, og for mer fyldig omtale vises til disse (NVE 2011b-e).
Som grunnlag for prioritering av områder for skredfarekartlegging er det gjort analyser
for hver skredtype. Dette for identifisering av potensielt skredutsatte områder og i hvilke
av disse områdene konsekvensene er antatt størst, ut fra hvor folk bor og oppholder seg.
Det er for hver skredtype redegjort for hvordan identifisering og prioritering av områder
for skredfarekartlegging er utført. Prioriteringslistene er vist fylkesvis i kapittel 6. Det
vises igjen til prosjektgruppenes rapporter for mer utfyllende beskrivelse (NVE 2011b-e).

5.1 Steinsprang og steinskred
Steinsprang og steinskred forekommer hyppig og mange steder i landet langs vei og
jernbane, men også i urbane områder med skade på bebyggelse og tap av menneskeliv.

5.1.1 Status farekartlegging
Aktsomhetskart
To forskjellige versjoner av aktsomhetskart for steinsprang og steinskred er tilgjengelig.
Aktsomhetskart (tidligere ble dette kartet kalt faresonekart) er utarbeidet av NGI over en
periode på flere tiår og viser områder potensielt utsatt for både snøskred, steinsprang og
steinskred. Kartene er produsert ved hjelp av kart- og terrengmodellanalyser, samt
feltbefaringer. Terrenganalyser er brukt for identifisering av potensielle løsneområder og
statistisk-topografiske metoder for beregning av skredrekkevidde langs typiske profiler.
Feltbefaringer er utført av skredeksperter for en endelig avgrensning av de potensielt
skredfarlige områdene. Kartene dekker omtrent halvparten av N50 kartbladserien, og
innenfor dette en stor del av områdene med betydelig skredaktivitet (Vest- og
Nordvestlandet, Nord-Norge). Kartene refererer til plan- og bygningslovens krav til
skredsikkerhet (for samlet skredsannsynlighet snøskred, steinsprang og steinskred).
Kartene dekker generelt områder observert fra veg. Det skilles ikke mellom løsneområder
og utløpsområder i kartene.
Et nytt aktsomhetskart for steinsprang og steinskred ble utarbeidet av NGU i 2009. Kartet
gir en landsdekkende oversikt over potensielt utsatte områder for steinsprang og
steinskred, og viser både potensielle løsneområder og utløpsområder (Derron 2010a).
Løsneområdene er automatisk identifisert ut fra terrenghelningen i en terrengmodell. Når
løsneområdene er identifisert, beregnes utløpsområdene automatisk. Dette gjøres ut i fra
en versjon av den statistisk-empiriske metoden opprinnelig utviklet for beregning av
rekkevidde for snøskred (Lied og Bakkehøi 1980 og Bakkehøi m.fl. 1983), men som her
er tilpasset steinsprang (Domaas, 1994). Metoden er ikke basert på feltarbeid og
utløpsområdene er kalkulert automatisk. Utløpsområder er konservative og kan bli
overestimert, spesielt der hvor det er steile fjellskrenter over flat dalbunn eller tett skog i
utløpsområde.
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Faresonekart
Det finnes få faresonekart, der områder er klassifisert i soner med årlig
skredsannsynlighet. De fleste eksisterende faresonekart er utformet med en angivelse av
maksimal utløpslengde og er såkalte multi-faresonekart, der det indikeres faresoner
gjeldende for flere ulike typer skred (vanligvis steinsprang/steinskred, jordskred og
snøskred). Ofte er faresoner bare vist med en linje for de ulike skredtypene. Ett eksempel
der faresoner er angitt er Vestfjorddalen, Tinn kommune i Telemark utarbeidet i
samarbeid mellom NGU, NGI og regiongeologen i Vestfold, Buskerud og Telemark
(Sletten mfl. 2004).
I tillegg finnes det mange rapporter som omhandler fare for steinsprang og steinskred
utarbeidet av ulike konsulentfirmaer de siste 30 – 40 årene i forbindelse med
reguleringsplaner, byggesaker og sikringstiltak, samt farevurderinger utført i forbindelse
med akutte skredsituasjoner. Ettersom de er utarbeidet på et enkelt oppdrag, gir de fleste
av disse utredningene bare en vurdering av skredfaren for et begrenset område, f.eks.
reguleringsområdet eller byggetomta. Kart som er laget i forbindelse med
reguleringsplaner har normalt angitte faregrenser, som viser den vurderte årlige
sannsynligheten for skred i henhold til sikkerhetsnivåene i TEK10, for eksempel 1/100,
1/1000 og 1/5000. Ettersom faregrensene normalt bare angis innenfor et
reguleringsområde, kan ikke disse kartene brukes for vurdering av skredfare i
tilgrensende områder. Fram til i dag er metodene brukt for farekartlegging noe ulike og er
avhengig av hvem som utfører kartleggingen. Dette gjør kartene vanskelig å
sammenligne.

5.1.2 Grunnlagsdata - forbedringsbehov
For å kartlegge skredfare og utføre risikoanalyser er en rekke data nødvendig. Slike data
kan være topografiske, geologiske og geomorfologiske kart, flybilder, ortofoto og digitale
terrengmodeller i tillegg til en pålitelig skredhendelsesdatabase.
Skredhendelsdatabasen til NGU er en verdifull kilde til informasjon om historiske skred,
men har noen begrensninger i detaljeringsnivå og kan ikke brukes direkte i farevurdering.
Det er ønskelig at skredhendelsesdatabasen i framtiden inkluderer følgende;


Detaljert informasjon om tidspunkt, utstrekning, skredbane, volum og
utløpsdistanse for både nye og historiske skredhendelser



Et bedre skille mellom ulike typer skred i fast fjell

5.1.3 Metodeutvikling
Aktsomhetskart
Aktsomhetskartene for steinsprang /steinskred er under evaluering. Følgende momenter
bør ses på for eventuell forbedring


Inkludere vegetasjon og spesielt skogdekke for beskrivelse av mulige
løsneområder og utløpsområder.



Bruk av forbedrete topografiske data (høyere oppløsning på digitale
terrengmodeller).



Forbedret modellering av utløpsdistanse
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Faresonekart
Veileder for faresonekartlegging bør videreutvikles basert på gjennomgang og syntese av
eksisterende metoder som benyttes i Norge og andre land. Relevant teknologi og
programvare for påvisning og simuleringer av steinsprang og steinskred bør testes.

5.1.4 Identifisering og prioritering av områder
Prioriteringslisten for kartlegging av steinsprang/steinskred ble utarbeidet basert på en
kombinasjon av to essensielle kriterier:
1) Tilstedeværelse av potensielle løsneområder for steinsprang og steinskred sammen
med tegn på skredaktivitet (synlige skrenter, ferske arr i fjellskråninger med lysere
patina, ur i foten av skråningen, historiske hendelser), og også farereduserende
faktorer (skogtetthet i utløpsarealer).
2) Totalt antall mennesker bosatt eller som oppholder seg i et potensielt utløpsområde.
Disse kriteriene er vurdert ved å kombinere følgende informasjonskilder i GIS:


Nye aktsomhetskart for steinsprang



Befolkningstetthet innenfor potensielt fareområde



Ortofotoanalyse



Historiske hendelser (steinsprang og steinskred) fra skredhendelsesdatabasen



Resultater fra spørreundersøkelsen til kommuner, fylkesmenn og
fylkeskommuner.

Analysen identifiserte 1123 områder med bebyggelse innenfor potensielle steinsprang- og
steinskredutløpsområder. I en ortofotoanalyse av de påviste områdene ble tegn til
steinsprang og steinskredaktivitet vurdert. Ut i fra dette ble hvert potensielt skredutsatt
område gitt en vekting. Kombinert med antall potensielt utsatte mennesker innenfor et gitt
område, ledet dette fram til en totalverdi og dertil prioritet. For flere detaljer om analysen
vises det til rapport fra steinsprang- og steinskredgruppa (NVE 2011c).

5.1.5 Prioriterte oppgaver
Tabell 5.1 Prioriterte oppgaver steinsprang og steinskred

Prioriterte oppgaver
– urangert

Kommentar

Forutsetning

Metodeutvikling
faresonekartlegging

Gjennomføre pilotprosjekt i
en kommune med høy
prioritet

Fellesprosjekt steinsprang,
snøskred, jordskred og
flomskred

Faresonekartlegging
Steinsprang og steinskred

Kartlegge etter prioriteringsliste og kriterier for
gjennomføring (kap 6)

Gjennomføre
faresonekartlegging når
metode er definert

Aktsomhetskart
steinsprang/ steinskred
2. generasjonskart

Metodeutvikling for
framstilling av 2.
generasjonskart

Herunder betydningen av;
- bruk av detaljert DTM
- forbedre utløpsmodell

Pilotprosjekt
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5.2 Fjellskred
Store deformasjoner i fjellskråninger (ustabile fjellparti) representerer sjelden en
umiddelbar fare på grunn av at de som regel innebærer langsomme bevegelser. Under
spesielle forhold kan imidlertid deformasjonene akselerere raskt, og utvikles til et stort
steinskred eller fjellskred. Fjellskred er sjeldne hendelser, men kan forårsake store
katastrofer, spesielt der det kan føre til flodbølger i fjorder eller innsjøer.

5.2.1 Status farekartlegging
Regional kartlegging av fjellskredfare
En tidlig systematisk kartlegging av ustabile fjellparti ble startet midt på 90-tallet av
NGU, under det statlige kartleggingsprogrammet. På det nåværende tidspunkt er mer enn
280 ustabile fjellparti identifisert i de fylkene med størst antall historiske fjellskred, Møre
og Romsdal, Sogn og Fjordane og Troms. I tillegg er det gjennomført noe kartlegging av
historiske fjellskred og ustabile fjellparti av fylkesgeologer i fylkene Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal, Telemark, Rogaland og Buskerud.
Lokaliteten til ustabile fjellparti og tidligere fjellskredhendelser registreres i digitale
databaser. Historiske fjellskred er innsamlet av Astor Furseth (Furseth 2006) og NGU, og
registrert i skredhendelsesdatabasen. Fjellskredhendelsene er registrert som punkter og
plassert der mennesker ble drept eller infrastruktur ødelagt. I tillegg er en digital database
for ustabile fjellparti under utvikling av NGU (kapittel 4.2).

Figur 5.1. Kjente ustabile fjellparti i Norge: a) status i 2006 (Kilde: NGU); b) status i august 2010 (Kilde: NGU)
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Fare- og risikoklassifisering
Det er gjort en foreløpig risikoklassifisering av identifiserte objekter (ustabile fjellparti) i
Møre og Romsdal og tilsvarende arbeid pågår i Sogn og Fjordane og Troms i regi av
NGU. Vurderingene er basert på data fra periodiske GPS målinger, volum, historisk
forekomst av fjellskred og steinskred, mulig utløpsdistanse og eventuell flodbølge i
fjorder eller vassdrag. I tillegg gjøres grovanalyser av konsekvenser i form av tap av
menneskeliv i utsatte områder. NGU har intensivert arbeidet med utvikling av metode for
fare- og risikoklassifisering, i samarbeid med nasjonale og internasjonale vitenskapelige
miljø.
Det gjøres ikke detaljerte beregninger av faresoner for selve fjellskredet eller for
sekundæreffekter som flodbølger i det statlige kartleggingsprogrammet. Slik kartlegging
er aktuell for objekter med høy risiko i tilknytning til objekter der det er iverksatt
overvåking.

5.2.2 Grunnlagsdata - forbedringsbehov
Vurdering og kartlegging av fjellskredfare baseres på en kombinasjon av ulike
utredningsmetoder og en omfattende innsamling, organisering og tolkning av historiske,
geomorfologiske og geologiske data, både gjennom feltarbeid og fjernanalysemålinger
(NVE 2011c). Mange år med feltobservasjoner, GPS-målinger og overvåking av
bevegelsene i ustabile fjellparti er nødvendig for en fullstendig beskrivelse av disse
objektene.
For å identifisere, karakterisere og overvåke ustabile fjellparti er det nødvendig med data
fra høyoppløselige digitale terrengmodeller, flybilder, INSAR og bakkebaserte
radarmålinger, batymetri og seismikkmålinger i innsjøer og fjorder.
Data om historiske skredhendelser og ustabile fjellparti lagres i tilgjengelige databaser,
herunder skredhendelsesdatabasen og database for ustabile fjellparti.
Det er behov for mer detaljert og systematisk kartlegging av historiske og forhistoriske
fjellskred og store steinskred, og bedre oversikt over potensielle ustabile fjellparti.
Arealutbredelser av historiske fjellskred og ustabile fjellpartier ønskes kartlagt
systematisk gjennom feltmålinger og fjernanalyse mm. Videre bør detaljert informasjon
om løsneområder og avsetninger av historiske fjellskred registreres, inkludert volum,
bruddmekanisme, utløpsdistanse, utløsende faktorer, meteorologiske forhold, alder på
skredhendelser helst både på land og på under vann. Ut over dette bør avgrensning og
oppskyllingshøyder av flodbølger fra historiske fjellskred identifiseres. Det er viktig å
forstå hva har skjedd, når, hvor og med hvilke intensitet og hvordan det har skjedd og om
det har vært tap og dødsfall. I tillegg er det behov for en bedre datering av prehistoriske
hendelser og et bedre skille mellom fjellskred kontra steinsprang- og steinskredhendelser.
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5.2.3 Metodeutvikling
Fare og risikoklassifisering av ustabile fjellparti
En metode for fare- og risikoklassifisering i Norge er under utarbeidelse. Denne vil bli et
viktig verktøy for å sammenligne ulike lokaliteter og prioritere hvor det skal konsentreres
videre detaljerte utredninger, inkludert periodisk, årlig eller kontinuerlig overvåking
(NVE 2011c). En fareanalyse bør inkludere følgende:


Beskrivelse av ulike scenarioer for områder med deformasjon.
Enkeltkollapssenarioer beskriver ikke helheten av kompleksiteten til
fjellskråningen.



Vurdering av areal som kan bli berørt av et potensielt fjellskred for hvert enkelt
scenario (fjellskredutløpsområde, oppdemning, flodbølgeoppskylling), og ikke
bare arealet av det ustabile fjellpartiet som deformeres i fjellskråningen.



Analyse av sannsynlighet for en framtidig kollaps. Denne bør beskrive
aktivitetstilstand (hastighet og historisk aktivitet), grad av deformasjon, tektonikk
og sprekkesystem og forhistorisk aktivitet langs fjellskråningen.



Usikkerhetsvurdering: Ulike parameterne i analysen kan representere flere kilder
av usikkerhet. Identifisering og beskrivelse av en skredprosess kan også bli
påvirket av de forskjellige usikkerhetene. Derfor bør usikkerheter identifiseres,
uttrykkes med sannsynlighet og innlemmet i deterministiske modeller og dermed
utgjøre en del av prosedyren ved farevurdering.

5.2.4 Identifisering og prioritering av områder
Analyse av fare- og risiko for fjellskred krever omfattende undersøkelser. Det første
skrittet er å identifisere og beskrive ustabile fjellparti, historiske fjellskred og store
steinskred.
Prioriteringslisten for kartlegging av ustabile fjellparti er hovedsaklig basert på historiske
hendelser som er registrert i skredhendelsesdatabasen (www.skrednett.no).
Ved å bruke skredhendelsesdatabasen kombinert med ortofotoanalyse, er fjellskred skilt
fra steinskred og steinsprang. Kun 17 historiske skredhendelser klassifiseres som
fjellskred. På grunn av dette begrensede antall og vanskeligheten med å sortere ut hvilke
ustabile fjellparti som kan kollapse og føre til fjellskred, har vi også inkludert
steinskredhendelser (429 skredhendelser, 134 med forulykkede) i prioriteringslisten.
Et vektingsskjema er benyttet for å rangere hendelser fra skredhendelsesdatabasen etter
type og konsekvens. Ulik vekting er gitt for type hendelse (steinskred, klassifisert som
”usikre” fjellskred og ”sikre” fjellskred) og til de ulike konsekvensene av en
skredhendelse (f.eks. tap av menneskeliv, skader på bygninger, skog, dyrket mark,
husdyr, oppdemming i vassdrag og flodbølger). Vektingen av de ulike konsekvensene er
lagt sammen for hver skredhendelse og deretter multiplisert med vekting av skredtype, og
til slutt summert for hvert fylke. For mer detaljer om analysen vises det til rapport fra
steinsprang- og fjellskredgruppa (NVE 2011c).
Resultatet fra dette arbeidet er ikke en liste som prioriterer farekartlegging ut fra hvert
enkelt objekt (ustabilt fjellparti), men viser en klassifisering og prioritering etter samlet
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skredfare på fylkesnivå. Dette betyr at det enkelte fylke kan ha fått en lav prioritering sett
samlet, selv om det kan finnes enkelte kjente enkeltobjekter (ustabile fjellparti) innenfor
fylket.
Som hovedregel vil kartlegging foretas fylkesvis ut fra prioriteringslisten på fylkesnivå.
Det er viktig å presisere at der en blir oppmerksom på enkeltobjekter (ustabile fjellparti)
som bør prioriteres, vil arbeid med å kartlegge disse objektene foretas selv om fylket
samlet sett kan ha lav prioritet. Det betyr at en ikke bare vil følge listen på fylkesnivå
slavisk og arbeide i fylker med høyest prioritet, i tilfeller der enkeltobjekter (ustabile
fjellparti) avdekkes i andre fylker med en samlet lav prioritet.

5.2.5 Prioriterte oppgaver
Tabell 5.2 Prioriterte oppgaver ustabile fjellparti og fjellskred

Prioriterte oppgaver
– urangert:

Kommentar

Metodeutvikling

Utvikling av fare- og
risiko klassifiseringsmodell

Fare- og
risikoklassifisering
Regional kartlegging og
fare og risikoklassifisering

Forutsetning

Gjennomføres etter
fylkesvis prioritering og
kriterier for gjennomføring (kapittel 6)
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Registreringer i
skredhendelsesdatabasen
og database for ustabile
fjellparti

5.3

Jordskred og flomskred

5.3.1 Status farekartlegging
Aktsomhetskart
NGU har arbeidet med en modell for kanaliserte jordskred basert på analyser av digitale
terrengmodeller til to formål: lokalisering av potensielle løsneområder og beregning av
rekkevidde. NGUs tilnærming innebærer testing mot kjente hendelser og kartlagte
skredavsetninger fra førhistoriske hendelser. Siden modellene avhenger av en god digital
terrengmodell (DTM) er beregningene kjørt i noen testområder med ulik oppløsning på
høydemodellen. Akseptabel presisjon forventes oppnådd med bruk av ny landsdekkende
terrengmodell med oppløsning på 10 x 10 m grid.
NVE igangsatte et prosjekt i 2004 med formål å finne en metode for å kartlegge områder
utsatt for flomskred. NGI ble engasjert for å utvikle et GIS basert verktøy med
utgangspunkt i enkelt tilgjengelige data for å identifisere slike områder (NGI 2007). I
2007 startet NVE utvikling av en metode basert på å identifisere vassdrag med stor
forskjell på en middelflom og en ekstremflom og tok utgangspunkt i en enkel hypotese
tilpasset datagrunnlaget. Sannsynligheten for at det skal kunne utløses et flomskred langs
en elvestrekning er avhengig av den relative forskjellen mellom vannføringen ved en
ekstremflom og flomvannføringer som opptrer ofte. Metoden er kort beskrevet i en
temaartikkel i Hydrologisk månedsrapport (NVE 2008).
Faresonekart
Det finnes få faresonekart som kun omhandler jordskred, men jordskred er innarbeidet i
mange faresonekart som viser den samlede sannsynligheten for skred i henhold til
kravene i Plan- og bygningsloven. I enkelte eksisterende faresonekart er trolig jordskred
den dimensjonerende skredtypen i mindre områder, men det er ikke laget egne,
flatedekkende faresonekart for jordskred. Det vises for øvrig til kapittelet om faresonekart
for steinsprang og steinskred (kapittel 5.1.1).
Det er ikke utarbeidet faresonekart for flomskred separat, men i noen tilfeller er ytterste
dimensjonerende faresone definert av flomskred, som kan nå langt langs bekkeløp.

5.3.2 Grunnlagsdata - forbedringsbehov
Kvartærgeologiske kart
Kvartærgeologiske kart som er basert på et tett observasjonsnett i felt og tilstrekkelig med
detaljer er nødvendig for å gjøre konkrete skredfarevurderinger. Kvartærgeologiske kart i
M 1:50.000 er et minimum for å identifisere områder som bør skredfarekartlegges.
Grunnlagsdata nødvendig for kartlegging av fare for løsmasseskred bør derfor
koordineres med NGUs øvrige kvartærgeologiske kartlegging og inneholde informasjon
om:





Jordartsgenese. Det er viktig at det skilles så detaljert som mulig mellom de ulike
avsetningstyper, tykke som tynne, som finnes i dalsidene (= løsneområdene), spesielt
morenemateriale, forvitringsmateriale og ulike typer skredmateriale:
snøskredavsetninger, steinsprangmateriale, jord- og flomskredavsetninger
Skredbaner
Jordskredlober/tunger og skredvifter
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Sedimentmektighet. Skråninger med tynt løsmassedekke er særlig utsatt for
utglidninger. Fjellblotninger gir en indikasjon på løsmassetykkelse, men det er
ønskelig med konkret punkt- og flateobservasjon.
Kornfordelingskurver av typiske jordarter i aktuelle dalsider
Beskrivelser av snitt, gjerne med daterte skredhendelser
Opplysninger om enkelthendelser, datofestet

5.3.3 Metodeutvikling
Metode for utvikling av aktsomhetskart pågår. I de videre arbeidene ses på tilnærming
mellom skredtypene jordskred og flomskred ved metodeutvikling. Prosjekt pågår i
samarbeid mellom NVE og NGU.
Det er ikke utarbeidet noen god metodikk for hvordan faresonekart for jordskred og
flomskred skal lages. Metodikken som er benyttet i kartene nevnt i kap. 5.3.1 innebærer
geologisk kartlegging og vurdering av løsneområder, skredbaner og skredavsetninger.
Graving gjennom skredavsetninger og datering av individuelle skredlag har gitt
informasjon om frekvens, sammen med data om historiske hendelser. Helningskart er
benyttet for å finne potensielle løsneområder, og dreneringsområde og dreneringsveier for
vann er tatt i betraktning når det gjelder sannsynlighet for utløsning av skred og mulige
skredbaner.
Det å sette grensene for de ulike skredsannsynligheter (1/100 år, 1/1000 år og 1/5000 år)
er vanskelig og krever mye erfaring, spesielt i områder med lite data fra historiske og
førhistoriske skred. Det er til nå ikke utviklet gode modeller som kan brukes til å beregne
utløp og sannsynlighet for jordskred, men det er mulig å beregne løsmassenes styrke i
skråningene.
Vurderingene som ligger bak angivelse av faresoner for jordskred, er normalt omfattende
og svært erfaringsbaserte. Et slikt studie innebærer utarbeidelse av helningskart med
tilhørende analyse av topografien, statistisk analyse av de viktigste klimatiske trekk for
området (nedbør, vind, temperatur), vurdering av regionale trekk og opplysninger om
tidligere skredhendelser, vurdering av sedimentenes sammensetning og egenskaper, samt
bruk av statistiske - empiriske metoder og/eller dynamiske modeller for beregning av
skredrekkevidde. Hvilken vekting de enkelte elementene skal ha i vurderingen, varierer
fra tilfelle til tilfelle og er derfor sterkt erfaringsavhengig.

5.3.4 Identifisering og prioritering av områder for jordskred
Forslag til prioritering av områder for kartlegging av fare for jordskred er utarbeidet ved
en kombinert vurdering av følgende informasjonskilder og tilnærminger:








GIS-analyse for påvisning av potensielle løsneområder nær bebyggelse
Gjennomgang av påviste områder ut fra prioriteringskriterier og vekting av
skredrelevante parametre (utvalg og prioritering av identifiserte områder)
Skredhendelser sett opp mot befolkningstall
Resultater av spørreundersøkelsen til kommunene
Klimascenarioer
Kontroll av foreløpig rangering mot lokalkunnskap i NVE
Innspill fra fylkesmenn og fylkeskommuner
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GIS-analyse. Identifisering av potensielle løsneområder nært bebyggelse
Identifisering av potensielle løsneområder for jordskred nært bebyggelse er utført ved en
forenklet GIS-analyse. Det er tatt utgangspunkt i høydedata fra Statens kartverk (DTM)
med oppløsning 25 x 25 m. Denne terrengmodellen er benyttet til å beregne helningen til
alle cellene i datasettet og videre er alle celler med helning mellom 25o og 45o valgt ut.
Med dette som utgangspunkt er datasettet klippet mot NGUs datasett for løsmasser slik at
kun celler som møter betingelsene helning mellom 25o og 45o og kartlagt skredutsatte
løsmasser er tatt med videre (løsneområder: morene- og skredmateriale). Ut fra dette er
det lagt til en buffersone på 300 m til alle kartlagte løsneområder og koblet dette mot
SSBs datasett for befolkning og GAB-data for sykehus, barnehager, kontorbygg osv.
Resultatet av analysen er et datasett som kombinerer datasettene helning,
løsmassefordeling og løsmassetype, befolkning og viktig infrastruktur.
Nesten 30.000 potensielle løsneområder for jordskred nær bebyggelse ble identifisert.
Prioritering blant disse, ved å benytte antall adressepunkter alene, viste seg i mange
tilfeller å gi feil resultat. Dette fordi adressepunktene ofte lå i sikre posisjoner for et ev.
skred, enten høyere enn løsneområdet eller utenfor rekkevidden til et skred.
Gjennomgang av potensielle løsneområder i GIS
Vurderingen av GIS-resultatene ble gjort kommunevis ved at en fokuserte på
kombinasjonen løsneområder/tett bebyggelse. Bare lokaliteter med et stort antall
adressepunkter (ca. >100) er tatt med i videre vurderinger. Dette for å få redusere antallet
til en håndterbar mengde lokaliteter.
Alle potensielle løsneområder ble gjennomgått med den hensikt å identifisere områder
med mange adressepunkter i utsatt posisjon med hensyn til jordskred (= nær
løsneområder) og vurdert opp mot skredrelevante parametre. Disse parametrene er så gitt
vekting (indeks) som summert ga en risikofaktor som er benyttet i prioriteringen. For
detaljert beskrivelse av analysene samt diskusjon av svakheter og feilkilder henvises det
til rapport fra jord- og flomskredgruppa (NVE 2011b).
75 skredhendelser med høyest befolkningstetthet (flest adressepunkter nær potensielle
løsneområder) er analysert med kvartærgeologiske og topografiske kart som støtte. Noe
av informasjonen er nyttig, men av svært ulik kvalitet. Registreringene er i hovedsak
knyttet til veier, men også til en del bebygde strøk. De historiske skredene er imidlertid
nyttige å ha med i totalvurderingen fordi dette viser at området også kan være utsatt i
framtiden.
Innspill fra kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner
Informasjon som fremkom fra den kommunale spørreundersøkelsen ble gjennomgått, og
innspill fra fylkesmenn og fylkeskommuner til undersøkelsen ble vurdert. Det ble foretatt
en utsjekking av resultatene mot lokalkunnskap i NVE. For detaljer vises det til rapport
fra jord- og flomskredgruppa (NVE 2011b).
Klimascenarioer
Mange områder er klassifisert som svært skredutsatte til tross for at ingen historiske skred
er registrert. Det er i slike tilfeller tatt hensyn til klimautviklingen som er presentert fra
ulike forskningsgrupper som FNs klimapanel (IPCC), norske meteorologiske eksperter
(RegClim) og norske skredeksperter (GeoExtreme, 2010) som antar en framtid med
klimaendringer og økt nedbør med derav følgende økt jordskredfare (se kapittel) 2.6).
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5.3.5 Metode identifisering potensielle løsneområder flomskred
GIS-analyse. Identifisering av potensielle løsneområder og skadepotensial
Det er utarbeidet forslag til en metode som angir områder med størst potensiell risiko for
skade ved en flomskredhendelse. Flomskred er et lokalt fenomen og en utfordring å
kartlegge på et landsdekkende nivå. Metoden er basert på enkelt tilgjengelige data med
nasjonal dekning.
Terrengmodell (DTM, 25 x 25 m grid) er brukt sammen med beregningsrutinen FlowAcc
i ArcGIS 9.3.1 og elvenettverk (M 1:50 000). Alle innsjøområder og areal uten løsmasser
ble ekskludert fra elvenettet. Gjenværende elvestrekninger ble så inndelt i segmenter på
500 m og det er beregnet en gjennomsnittlig helning for hvert segment. Denne første
kartleggingen danner grunnlag for en analyse av skadepotensialet. SSBs datasett for
befolkning og GAB-data er brukt for å estimere hvor mange mennesker som oppholder
seg i et potensielt fareområde. For mer detaljer vises det til rapport fra jord og
flomskredgruppa (NVE 2011b).
Foreløpige resultater
Metoden skiller ikke mellom områder langt oppe i nedbørsfeltet som trolig har mindre
fare for flomskred og områder i de nedre delene av nedbørsfeltet som er mer utsatt. Det
vil si at denne metoden heller overestimerer enn underestimerer antall utsatte områder.
Det er foreløpig bare gjort analyser for Møre og Romsdal og disse er ikke kvalitetssikret.
Det er vurdert at dette ikke er tilstrekkelig for å utarbeide en landsdekkende
prioriteringsliste for farekartlegging av flomskred i versjon 1.0 av kartleggingsplanen.

5.3.6 Prioriterte oppgaver
Tabell 5.3 Prioriterte oppgaver jordskred og flomskred

Prioriterte oppgaver
– urangert:

Kommentar

Forutsetning

Metodeutvikling
faresonekartlegging

Gjennomføre pilotprosjekt
i 1 kommune med høy
prioritet

Fellesprosjekt
steinsprang, snøskred,
jordskred og flomskred

Faresonekartlegging
Jordskred

Kartlegge områdene med
størst skadepotensial etter
prioriteringsliste og
kriterier for gjennomføring
(kapittel 6)

Gjennomføre
faresonekartlegging når
metode er utviklet.

Aktsomhetskart jord- og
flomskred

Metodeutvikling utvikling
av aktsomhetskart for jordog flomskred

Samordne metodevikling
jordskred og flomskred

Pilotprosjekt
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5.4 Kvikkleireskred
De fleste leirskred som har fått store konsekvenser både i Norge, Sverige og Canada, kan
knyttes til forekomster av kvikkleire. Det endelige omfanget av et skred kan i mange
tilfeller knyttes direkte til sensitiviteten til leira og utbredelsen av kvikkleireforekomsten.

5.4.1 Status kvikkleirekartlegging
Regional kartlegging
Kvikkleirekartleggingen har hele tiden vært en todelt oppgave der løsmassene kartlegges
og danner grunnlag for seinere kvikkleireskredfarekartlegging.
Det har foregått en regional kartlegging av større forekomster av kvikkleire i Norge siden
1980 (Gregersen, 1983). NGI fikk i etterkant av Rissaskredet (1978) i oppdrag fra
Landbruksdepartementet å utføre kartlegging av ”Potensielt skredfarlige
kvikkleireområder” på Østlandet og i Trøndelag, på basis av kvartærgeologiske kart
utarbeidet av NGU. Basert på enkle teoretiske betraktninger og empiriske data fra
tidligere kvikkleireskred ble det utarbeidet kriterier for kartlegging av kvikkleirefaresoner
(Aas 1979; Gregersen 1983; NGI 2008). Kartleggingen er utført innenfor N50kartbladsystemet til Statens kartverk.
Den regionale kartleggingen er på ingen måte en detaljkartlegging, men har som mål å
avdekke områder med potensiell fare for store skred, og fanger derfor ikke opp mindre
områder med kvikkleire som også kan være utsatt for skred. De kartlagte
kvikkleiresonene angir områder hvor det må utvises spesiell aktsomhet mht.
kvikkleireskredfare, og hvor det senere bør gjøres detaljerte undersøkelser med vurdering
av reell skredfare. I øvrige områder med marine avsetninger må det alltid utvises generell
aktsomhet mht. forekomst av kvikkleire, da den regionale kartleggingen ikke på noen
måte ”friskmelder” disse områdene (NVE 2011a).
Fare- og risikovurdering
NVE opprettet i 2000”Program for økt sikkerhet mot leirskred”. Et risikoklassifiseringssystem ble utarbeidet basert på en metode der skadekonsekvens og faregrad evalueres ved
beregning av poeng/vekting i henhold til gitte kriterier (NGI, 2000 og 2008). Alle
kartlagte kvikkleiresoner er risikoklassifisert etter denne metoden, og det er utarbeidet
faregrads-, konsekvens- og risikokart for kvikkleiresonene.
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Figur5.2: Kartblad hvor det allerede er foretatt kartlegging av kvikkleiresoner (fra
www.skrednett.no)

5.4.2 Grunnlagsdata - forbedringsbehov
Kvartærgeologiske kart
NGU utfører en generell kvartærgeologisk kartlegging (løsmassekartlegging), etter
prosedyrer utarbeidet av NGU (Bergstrøm 1980, Bergstrøm mfl. 2001). Det produseres
kart i ulik målestokk, for eksempel 1:20.000 og 1:50.000. I noen områder finnes det
fremdeles kun fylkeskart i målestokk 1:125000, 1:250000 eller 1:310000. Disse er ikke
detaljerte nok til at kartlegging av kvikkleiresoner kan gjøres uten først å gjennomføre en
mer detaljert løsmassekartlegging. Det foreligger en fylkesvis oversikt over status på
dekningsgraden av kvartærgeologiske kart i landet med hensyn til kvikkleireskred
(Solberg m.fl. 2010).
Bedre kartgrunnlag
Bedre kartgrunnlag med mer detaljer og 1-meters koter, vil åpne for nye muligheter. For
eksempel vil dette gi bedre grunnlag for gjennomføring av mer detaljerte GIS-analyser og
effektivisering av produksjon av mer detaljerte kvartærgeologiske kart. Detaljkart kan for
eksempel indikere mindre fjellblotninger og mindre skråninger der hav- og
fjordavsetninger faktisk er registrert under andre avsetninger. Forbedrede kart gir også en
bedre oversikt over landskapets generelle utvikling (morfologi) for eksempel mht. erosjon
da det vil fremgå om det er mye raviner eller mange groper etter tidligere skred.
Forbedring av kotegrunnlaget i og utenfor strandsonen er også ønskelig for vurdering av
skredfare langs strandsonen spesielt.
Oppdatert informasjon om kvikkleiresoner
Det finnes i dag mye geologisk og geoteknisk informasjon som er vanskelig tilgjengelig,
men som hadde vært svært ønskelig for saksbehandlere, tiltakshavere og prosjekterende å
ha tilgang til. Ved å samle all relevant informasjon på ett sted, vil kunnskap om et område
og eventuelle potensielle farer gjøres lettere tilgjengelig. Dermed blir det vanskeligere å
overse viktig informasjon. Det vil dessuten være samfunnsøkonomisk lønnsomt i form av
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at det kan samles opplysninger om tidligere utredninger, noe som blant annet kan spare
senere dobbeltarbeid.
Det oppdages ofte nye og ukjente forekomster av kvikkleire. Per i dag finnes det ikke noe
system for innmelding og registrering av kvikkleire som blir oppdaget utenfor de
kartlagte kvikkleiresonene. Denne informasjonen er svært verdifull, og ved å få disse
registrert vil man kontinuerlig kunne oppdatere dagens kvikkleirekart. En
forvaltningsplan for mottak og håndtering av slike data bør utarbeides. Det er en vesentlig
forutsetning for å lykkes med en slik løsning at den er enkel å benytte.

5.4.3 Metodeutvikling
Den mest pålitelige metoden for påvisning av kvikkleire er opptak av uforstyrrede prøver
fra grunnen og gjennomføring av laboratorieforsøk. Å kartlegge kvikkleireforekomster på
regionalt nivå med utstrakt bruk av prøvetaking med påfølgende laboratorietesting er ikke
økonomisk eller tidsmessig gjennomførbart.
Kartleggingen frem til de siste årene har i liten grad tatt med kvikkleireforekomster i
strandsonen. Det finnes per i dag ingen tilpasset og utprøvd metodikk for dette, men det
pågår flere parallelle forskningsprosjekter for utarbeidelse av metodikk, herunder bruk av
geofysiske metoder. Kartleggingsprosjekter har i de siste årene inkludert systematisk
gjennomgang med plassering av borepunkter også i strandsonen for påvising av eventuell
kvikkleire.
I områder der det allerede er kartlagt kvikkleiresoner kan det være ytterligere behov for
mer detaljert kartlegging. Hvor langt det statlige kartleggingsprogrammet skal gå i å
detaljkartlegge kvikkleiresoner vil alltid være et spørsmål. Det må aksepteres og videre
informeres om at nivå på detaljeringsgrad vil kunne variere fra sted til sted, da det vil
være naturlig å kartlegge mer detaljert i spesielt utsatte områder. Dette kan begrunnes i
for eksempel befolkningstetthet eller spesielt ømfintlig infrastruktur. Ønsket
dekningsgrad må også sees i sammenheng med metode.
Sett i lys av at det i dag finnes mye ny kunnskap som ikke var tilgjengelig da
kvikkleirekartleggingen begynte, bør kriteriene som benyttes for den regionale
kartleggingen gjennomgås med hensyn til behov for revisjon. Samtidig er det klart at
eventuell ny og forbedret kartleggingsmetodikk fortsatt må baseres på metoder med
tilstrekkelig pålitelighet, kombinert med praktisk og økonomisk gjennomførbarhet.

5.4.4 Identifisering og prioritering av områder
Det er valgt å se på prioritering av videre kvikkleirekartlegging som en todelt utfordring:
1. Identifisere og rangere nye områder hvor man ikke tidligere har kartlagt fare for
kvikkleireskred.
2. Forbedre kvalitet / supplere / oppdatere kartleggingen i områder hvor det tidligere er
utført kartlegging.
For å komme videre med punkt 2 anbefales først å gå gjennom en prosess hvor
kartleggingsmetoden gjennomgås i sin helhet, som underlag for senere vurdering av
behov for revisjon.
Med hensyn til identifisering og prioritering av områder for kartlegging i denne versjonen
av kartleggingsplanen fokuseres det her på punkt 1 ovenfor. Dette innebærer
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identifisering og utvalg av områder som ikke tidligere er systematisk kartlagt mht. fare
for kvikkleireskred. Spesiell prioritet gis allikevel til noen få områder hvor det foreligger
indikasjon på behov selv om det tidligere er gjennomført kartlegging.
Grunnlaget som ble benyttet i modellen
For å identifisere områder som potensielt kan ha marint avsatte leirer enten i overflaten
eller under yngre avsetninger ble det benyttet en landsdekkende modell over marin grense
(Holtedahl og Andersen 1960) sammen med digitale løsmassekart
(http://www.ngu.no/kart/losmasse/). På grunn av for dårlig detaljeringsgrad på det
landsdekkende kartgrunnlaget (DTM), har det ikke vært mulig å inkludere de
topografiske kriterier relevant for kvikkleirekartleggingen i GIS-analysen.
Det ble utført en GIS-analyse basert på informasjon om hvor mennesker bor og oppholder
seg, for å identifisere de områdene i landet hvor det potensielt oppholder seg flest
mennesker på disse marint avsatte leirene (NVE 2010b, NVE 2011e).
N50-kartbladserien ble benyttet som referanse for identifisering av områder, da dette er
en kjent referanse i forhold til tidligere kartlagte områder. Kartblad hvor det tidligere er
utført kartlegging er tatt ut av analysene.
Innenfor hvert gjenværende kartblad ble det totale areal hvor det kan være marine leirer
og hvor det samtidig oppholder seg et gitt antall mennesker beregnet. Kartbladene ble
deretter sortert og rangert etter det beregnede arealet. Totalt 83 kartblad ble identifisert
med areal større enn 3 km2 (røde, gule og oransje kartblad, se figur 5.3), og det ble valgt å
gå videre med disse kartbladene for kontroll av utfallet av analysen mot annen kunnskap
og informasjon.

Figur 5.3: Oversikt over kartbladene som ble identifisert i analysen. Kartblad hvor det tidligere er
utført kartlegging er i utgangspunktet tatt ut av analysene. Rød: Areal>10km2, oransje: 5km2 < Areal
2
2
2
2
2
2
<10km , gul: 3km <Areal< 5km , lys grønn: 1km < Areal < 3km , mørk grønn: Areal < 1km .
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Kartbladene viser ikke forskjellen mellom kartblad med midlere og høy
befolkningstetthet, men skiller kun på total arealstørrelse av områder med potensiell
kvikkleire der befolkningstettheten er midlere eller høy. For detaljert beskrivelse av
analysene samt diskusjon av svakheter og feilkilder henvises det til rapport fra
kvikkleiregruppa (NVE 2011e).
Kontroll av utvalget
Resultatet av GIS-analysen ble kontrollert opp mot historisk skredaktivitet i form av
registrerte skredhendelser og registreringer av gamle skredgroper i terrenget. Informasjon
som fremkom fra den kommunale spørreundersøkelsen ble gjennomgått, og innspill fra
fylkesmenn, fylkeskommuner og fylkesgeologer ble vurdert. Det ble foretatt en manuell
kontroll mot kvartærgeologiske kart, og dekningsgraden på kvartærgeologiske kart ble
vurdert for de aktuelle områdene. Det ble foretatt en utsjekking av resultatene mot
tilgjengelig lokalkunnskap. For detaljer vises det til rapport fra kvikkleiregruppa (NVE
2011e).

5.4.5 Prioriterte oppgaver
Basert på de analyser som er gjennomført, samt innsamling og systematisering av
informasjon og data, anbefales å prioritere oppgaver som gjengis i tabellen nedenfor. Det
er en forutsetning at all ny informasjon brukes til kontinuerlig forbedring av
prioriteringsverktøy, samt oppdatering av prioriterings- og rangeringslister slik at disse
blir et dynamisk verktøy i videre prioritering av områder for kartlegging.
Tabell 5.4 Prioriterte oppgaver kvikkleireskred

Prioriterte oppgaver
- urangert:

Kommentar

Forutsetning

Videreføring av den
regionale kartleggingen

Faregradsevaluere områder
med potensiell skredfare

Kvartærgeologisk
kartlegging må
kompletteres

Ta i bruk nyere metoder i
kartleggingsarbeidet for
videre utprøving og
dokumentasjon
Systematisk gjennomgang
av områder hvor det
tidligere har vært utført
kvikkleirekartlegging, jf.
utfordring 2) i kapittel 5.4.4

Vurdere omfang og metode
med tanke på mulig
fremtidig systematisk
gjennomgang av alle
tidligere kartlagte områder
Spesiell fokus på
strandsoneproblematikk,
dokumentasjon samt
dekningsgrad generelt

Metodeutvikling

Gjennomgang av
eksisterende
kartleggingsmetode med
vurdering av behov for
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Grunnlagskart med kvalitet
tilsvarende laserskanning er
ønskelig.
Avklare mulighet for
”flybåren” batymetri (lidar)
(Batemetri = topografisk
sjøbunnkart)
Forutsettes gjennomført
som en større
studentoppgave.

revisjon

(MSc og/eller Phd oppgave)

Spesiell fokus på metode
for vurdering av
utløpsområder
Sammenstille informasjon
om eksisterende
kvikkleiresoner

Samle og presentere all
oppdatert informasjon om
eksisterende
kvikkleiresoner

Avtale med berørte aktører
Presentasjon på Skrednett

Samle og registrere
informasjon om nye
kvikkleiresoner

Soner som oppdages, f.eks.
av konsulenter eller
tiltakshavere

Innmeldingsløsninger og
kvalitetssikring. Inngå
avtaler med berørte parter

Utvikle generelle
aktsomhetskart for
kvikkleire

Utvikle metode og modeller

Forbedre grunnlaget for
bestemmelse av marin
grense (MG)
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5.5 Snøskred
5.5.1 Status farekartlegging
Aktsomhetskart
Det har lenge foreligget aktsomhetskart for snø- og steinskred, utarbeidet av NGI, som
dekker ca halvparten av N50-kartbladserien (les mer i kapittel 5.1.1). Et nytt
landsdekkende aktsomhetskart for snøskred ble utarbeidet av NGU i 2010. Det nye kartet
er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden gjenkjenner
terrenget der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert løsneområde er utløpsområdet
automatisk beregnet (NGU 2010b). Det er ikke gjort feltarbeid og effekten av lokale
faktorer (f.eks. skog, utførte sikringstiltak, o.l.) er derfor ikke vurdert. Konsekvensen er at
de nye landsdekkende aktsomhetskartene generelt er mer konservative enn de eldre
aktsomhetskartene.
Faresonekart
Faren for snøskred er som regel vurdert sammen med faren for steinsprang, steinskred og
jordskred. I mange faresonekart er snøskred imidlertid det faremomentet som er
dimensjonerende, ettersom snøskred ofte har størst rekkevidde. Dette gjør at mange
eksisterende faresonekart som viser den samlede sannsynligheten for skred (iht. Plan- og
bygningslovens krav), i praksis viser sannsynligheten for snøskred. Muligheten for å
ekstrapolere informasjon om en enkelt skredtype fra et faresonekart som viser den
samlede skredsannsynligheten, avhenger av kvaliteten av rapporten som følger med
kartet. Det vises for øvrig til kapittelet om faresonekart for steinsprang og steinskred
(kapittel 5.1.1).

5.5.2 Grunnlagsdata – forbedringsbehov
Kartgrunnlag
Bedre digitalt kartgrunnlag med nøyaktighet tilsvarende 1m koter vil gi et mer realistisk
bilde av de topografiske forholdene. Dette vil kunne øke sjansen til å fange opp mindre
løsneområder, samt at det vil redusere usikkerheten ved bruk av dynamiske modeller for
beregning av skredrekkevidde.

5.5.3 Metodeutvikling
Aktsomhetskart
Etter at de nye landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred ble offentliggjort, ble det
klart at en rent automatisert kartlegging av aktsomhetssoner ut i fra terrenghelningen
alene og uten supplerende faglige vurderinger, byr på store utfordringer. Høsten
2010 bestemte NVE derfor inntil videre å anbefale kommunene å legge NGIs stein- og
snøskredkart til grunn i de områder der det er utarbeidet slike kart. Forsknings- og
utviklingsarbeid pågår nå for å forbedre de nye landsdekkende aktsomhetskartene for
snøskred. For mer detaljer og diskusjon rundt tema vises det til rapport fra
snøskredgruppa (NVE 2011d).
Faresonekart
Vurderingene som ligger bak angivelse av faresoner for snøskred er normalt omfattende
og svært erfaringsbaserte. Et slikt studie innebærer utarbeidelse av helningskart med
tilhørende analyse av topografi, statistisk analyse av de viktigste klimatiske trekk for
området (nedbør, vind, temperatur), vurdering av regionale trekk og opplysninger om
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tidligere skredhendelser og bruk av statistisk-empiriske metoder og/eller dynamiske
modeller for beregning av skredrekkevidden. Beregning av rekkevidden for skred med
ulike gjentaksintervall er basert på en rekke forutsetninger som skredvolum og effekt av
lokale faktorer (skog, ulendt terreng, mm.). Hvilken vekting de enkelte elementene skal
ha i vurderingen, er erfaringsavhengig og bør alltid baseres på feltbefaringer.
Konvertering av observasjoner, subjektive inntrykk og anslag til tallfestede farelinjer på
kart er den kritiske delen av prosessen bak utarbeidelse av faresonekart. For denne
prosessen finnes det ikke utprøvde metoder eller formler. Dette anbefales gjennomført
gjennom et pilotprosjekt med metodeutvikling for faresonekartlegging av ulike typer
skred i bratt terreng.

5.5.4 Identifisering og prioritering av områder
Forslag til prioritering av områder for snøskredfarekartlegging er utarbeidet ved en
kombinert vurdering av følgende forhold;







GIS-analyse av den potensielle risiko (aktsomhetskart og befolkningsdata)
Snøskredhendelser fra skredhendelsesdatabasen
Resultater av spørreundersøkelsen til kommunene
Vurdering av foreløpig rangering i lys av lokalkunnskap i NVE
Bilde- og flybildestudie
Innspill fra fylkesmenn og fylkeskommuner

Siden kartleggingsplanen for prioritert farekartlegging omfatter hele landet, er de nye
landsdekkende aktsomhetskartene benyttet. Basert på informasjon om hvor mennesker
bor og oppholder seg ble det utført en innledende GIS-analyse, for å identifisere de
områdene hvor det oppholder seg flest mennesker innenfor potensielle fareområder.
Det ble valgt å se på alle snøskredhendelser fra skredhendelsesdatabasen, da den romlige
distribusjonen av disse ble ansett å kunne gi et supplerende inntrykk av hyppigheten av
snøskred eller omfanget av snøskredproblemet i de ulike områder. Mange registrerte
snøskredhendelser i et område kan indikere at klimatiske, topografiske og øvrige
terrengrelaterte faktorer (f.eks. vegetasjon) ligger til rette for større skredaktivitet.
Ved bruk av materiale fra spørreundersøkelsen ble det lagt spesielt vekt på kommunenes
konkrete henvisninger til områder med snøskredfare og deretter prioritetsnivået
kommunene indikerte. Opplysninger om snøskredfare ble også innhentet internt i NVE
(regionkontorer) og var med på å danne grunnlaget for valget av områdene presentert på
prioriteringslista.
De hittil valgte områdene ble gjennomgått ved hjelp av flybilder og fotografier. Dette ble
gjort for å validere de utvalgte områdene med faglig skjønn. I enkelte tilfeller førte det til
at tidligere markerte områder ble fjernet fra lista. Når dette skjedde, var det oftest på
bakgrunn av to faktorer: at bildene viste tett skogsdekke i løsneområdene eller andre
farereduserende forhold, samt at ingen snøskredhendelser i det aktuelle området var
registrert i hendelsesdatabasen. Som en del av denne vurderingen ble NGIs
aktsomhetskart for snøskred og steinsprang også benyttet, da disse antas å være bedre enn
de nye aktsomhetskartene for områder med bebyggelse som er befart i felt.
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Informasjon fra fylkesmenn og fylkeskommuner var viktig. Det ble påpekt utsatte
områder i kommuner som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen, og flere nye områder
ble inkludert i prioriteringslista.

5.5.5 Sørpeskred
Sørpeskred kan starte i terreng mye slakere enn snøskred, ned til under 15 grader, og
utløpsområde strekker seg ofte helt ned til sjø eller dalbunn. Potensialet for sørpeskred i
en fjellside er imidlertid sterkt avhengig av veldig lokale topografiske forhold. En er
avhengig av mer detaljerte terrengmodeller samt bedre metoder, før en kan vurdere
utvikling av kartprodukter for sørpeskred (f.eks. aktsomhetskart). Av denne grunn er det i
versjon 1.0 av kartleggingsplanen ikke gjort analyser for identifisering av områder
prioritert for faresonekartlegging av sørpeskred.
Faren for sørpeskred bør imidlertid vurderes som en del av alle lokale
skredfarevurderinger, dvs. ved hjelp av befaringer og lokale vurderinger, uansett type
skred som har "utløst" behovet for en detaljert kartlegging.

5.5.6 Prioriterte oppgaver
Tabell 5.5 Prioriterte oppgaver snøskred

Prioriterte oppgaver
- urangert:

Kommentar

Forutsetning

Metodeutvikling
faresonekartlegging

Gjennomføre pilotprosjekt i
en kommune med høy
prioritet

Fellesprosjekt steinsprang,
snøskred, jordskred og
flomskred

Faresonekartlegging
Snøskred

Kartlegge områdene med
størst skadepotensial etter
prioriteringsliste og kriterier
for gjennomføring
(kapittel 6)

Gjennomføre
faresonekartlegging når
metode er utviklet.

Aktsomhetskart snøskred
2. generasjonskart

Uttesting av ulike
parametere og
metodeutvikling for 2.
generasjon aktsomhetskart
snøskred

Vurdere betydning av
lokale faktorer:
- skog / ulendt terreng
- bruk av detaljert DTM
- "terrengtilpassede alfabeta modeller"

Pilotprosjekt
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6 Oversikt prioriterte områder
I dette kapittelet presenteres områder som bør prioriteres for detaljert faresonekartlegging,
herunder steinsprang og steinskred, jordskred og snøskred, og for det videre arbeidet med
kartlegging av regional karakter, herunder fjellskred og kvikkleire. Videre presenteres
forutsetninger og omtale av de ulike prioriteringslistene, samt spesielle forhold og
kriterier for gjennomføring av farekartlegging. Nærmere redegjørelse for grunnlaget for
disse prioriteringslistene og øvrige anbefalinger knyttet til kartleggingsarbeidet for de
ulike skredtypene er presentert i kapittel 5.

6.1 Om prioriteringslistene
Som det framgår av kapittel 5, foregår skredfarekartlegging på ulik måte for ulike typer
skred. Dette gjenspeiles i prioriteringslistene:
 Fjellskred er presentert og rangert på fylkesnivå.
 Steinsprang, jordskred og snøskred er presentert og rangert ut fra prioriterte
områder presentert kommunevis innenfor hvert fylke.
 Kvikkleire er presentert fylkesvis med henvisning til kartblad (N50)
Fjellskred
For fjellskred er det en regional tilnærming, med prioritering av områder på fylkesnivå.
Fylkene er rangert i fire prioritetsklasser, fra 1 til 4 der 1 er høyeste prioritet og 4 er
laveste prioritet. Resultatet fra dette arbeidet er ikke prioritering og en liste som
prioriterer farekartlegging ut fra hvert enkelt objekt (ustabilt fjellparti), men viser en
klassifisering og prioritering etter samlet skredfare på fylkesnivå. Dette betyr at et enkelt
fylke kan ha fått en lav prioritering sett samlet, selv om det kan finnes noen kjente
enkeltobjekter (ustabile fjellparti) innenfor fylket.
Kartleggingen vil fullføres for de fylker der arbeid allerede pågår, og deretter i
utgangspunktet gjennomføres i de nest høyest rangerte fylkene. Det vil bli gjort en
risikobasert vurdering, der det er aktuelt både med en prioritering innad i fylket og
vurdering av tilgrensende områder til et prioritert fylke.
Det er viktig å presisere at der en blir oppmerksom på enkeltobjekter (ustabile fjellparti)
som bør prioriteres, vil arbeid med å kartlegge disse objektene foretas selv om fylket
samlet sett kan ha lav prioritet. Det betyr at en ikke bare vil følge listen på fylkesnivå
slavisk og arbeide i fylker med høyest prioritet, i tilfeller der enkeltobjekter (ustabile
fjellparti) avdekkes i andre fylker med en samlet lav prioritet. Av hensyn til effektiv
ressursbruk kan imidlertid kartleggingen ikke spres på for mange områder av gangen.
Det pågående statlige kartleggingsprogrammet munner ut i en fare- og risikoklassifisering
av ustabile fjellparti (objekter). For objekter med høy risiko gjøres en grov avgrensning
av potensielle oppskyllingsområder for flodbølger der dette er aktuelt.
For noen objekter vil faresonekartlegging med mer detaljerte analyser av skredutløp og
oppskyllingshøyder for flodbølger være aktuelt i en neste fase, der man også vurderer
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risikoreduserende tiltak, slik som kontinuerlig overvåking. Dette inngår ikke i det statlige
kartleggingsprogrammet.
Kvikkleireskredfare
Det er utarbeidet en fylkesvis oversikt over områder som vurderes kartlagt med hensyn til
kvikkleireskredfare i fremtiden, med tilhørende fylkesvise kart som viser hvor de aktuelle
områdene ligger. Geologien og løsmassenes natur er svært ulik fra landsdel til landsdel.
Likeledes er kunnskapsnivå, bla som følge av tidligere kartlegging, forskjellig fra fylke til
fylke. Mange av områdene som er aktuelle for kartlegging, mangler tilstrekkelig detaljerte
kvartærgeologiske kart, og dette må derfor på plass før registrering av kvikkleiresoner
med faregradsevaluering kan utføres. Det har derfor vært vanskelig å sette fylkene opp
mot hverandre, og det er derfor valgt å vise en eller to prioriteringer innenfor hvert fylke,
mens øvrige områder angis foreløpig som uprioritert.
Kartleggingsplanens avgrensning av de angitte områdene er orienterende. Endelig
avgrensninger settes i forbindelse med igangsetting av kartlegging, hvor all ny og
oppdatert informasjon må legges til grunn.
Fare for jordskred, steinsprang/steinskred og snøskred
For jordskred, steinsprang/steinskred og snøskred er prioriteringslistene sortert etter
enkeltområder i den enkelte kommune for hver skredtype, rangert etter prioritet.
Prioriteringen av områdene er knyttet til størrelse på skadepotensialet og vurdert for hver
enkelt skredtype. Både områdeavgrensning og prioritet kan derfor variere mellom
skredtypene. Områdene er sortert i to klasser; prioritet 1 og 2.
For steinsprang/steinskred og jordskred er det utarbeidet mer utfyllende lister, der også
områder med lav prioritet, som ikke har blitt med i kartleggingsplanen, framkommer. Det
vises til arbeidsdokument fra prosjektgruppene for fullstendig oversikt (NVE 2011b og
c).
Forklaring til stedangivelse i prioriteringslistene
I prioriteringslistene er det en beskrivelse på utstrekningen av områdene. Dette må
betraktes som en foreløpig avgrensing, da endelig utstrekning vil bli vurdert nærmere i
tilknytning til gjennomføringen (kapittel 6.2). De utvalgte områdene gitt i tabellene i
kapittel 6.3-6.21, er beskrevet i form av stedsangivelse. Spesifiserte områder kan være et
tettsted, en bygd eller definert som en strekning fra – til/A-B. I sistnevnte tilfelle vil ikke
nødvendigvis hele strekningen bli kartlagt, men det vil konsentreres om bebygde
områder.

6.2 Kriterier for gjennomføring av farekartlegging
Ved faresonekartlegging vil områdene med prioritet 1 normalt bli gjennomført først,
deretter områdene med prioritet 2. For områder som framkommer med høy prioritet for
flere skredtyper, vil dette også gi en samlet høyere prioritert.
Faresonekartlegging i statlig regi vil konsentreres om bebygde områder innenfor de
prioriterte områdene.
Data fra fylkesgeologer, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner mottatt gjennom
spørreundersøkelsen (kapittel 2.5) vil være viktig informasjonsmateriale ved planlegging
og gjennomføring av farekartleggingen.
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Ved gjennomføring av faresonekartlegging for jordskred, steinsprang og snøskred vil det
være rasjonelt å få til en mest mulig koordinert kartleggingsprosess mellom ulike aktører
som har behov for utredning av skredfare. I forbindelse med gjennomføring vil NVE
innlede et samarbeid med kommunene og andre relevante aktører, med sikte på en best
mulig samordnet kartleggingsinnsats. NVE vil gå ut fra sitt mandat og prioritering i
samsvar med kartleggingsplanen, der primært berørt bebyggelse farekartlegges. I tillegg
vil kommunene kunne ha sine behov knyttet til f.eks. ny utbygging, og infrastruktureiere
tilsvarende (bla SVV og JBV). Graden av samordning og tilhørende samfinansiering må
avklares nærmere i en slik prosess.
En rekke forhold vil kunne påvirke framdriften av kartleggingen. Nivået på den statlige
bevilgningen vil avgjøre hvor mange områder som kan kartlegges det enkelte år.
Tilgang til nødvendige grunnlagsdata er også bestemmende for tidspunkt for
gjennomføring. For enkelte skredtyper (steinsprang, jordskred, snøskred) mangler metode
eller metode er ikke tilstrekkelig utviklet for standard produksjon av faresonekart. Dette
vil ha innvirkning på når et større omfang av områder kan kartlegges.
Omfanget av tidligere utredninger, farekartlegginger og sikringstiltak vil bli sett nærmere
på i forbindelse med planlegging av gjennomføring av faresonekartlegging. Områder som
skulle vise seg allerede kartlagt eller tilstrekkelig sikret, vil kunne nedrangeres eller
fjernes fra prioriteringslisten.
Det vil kunne vise seg at den reelle skredfaren er lavere enn det som ble vurdert og antatt
ved identifiseringen av et potensielt skredutsatt område. Dersom det ved oppstart av en
kartlegging vurderes at et område feilaktig er blitt listet opp, vil området kunne
nedrangeres eller fjernes helt fra prioriteringslisten.
På samme vis vil nye skredhendelser og registreringer kunne føre til en oppgradering av
prioritering.
Samlet sett vurderer vi at forventede klimaendringer har liten betydning for prioriteringen
av kartleggingsinnsatsen, jf. kapittel 2.7. Ved valg av rekkefølge for farekartlegging kan
imidlertid effekter av klimaendring komme inn som ett blant flere momenter som
vurderes.
Prioriteringslistene nedenfor representerer arbeidene som er utført som grunnlaget for en
første versjon 1.0 av kartleggingsplanen. Ved ny informasjon eller ved ny risikovurdering
av potensielt utsatte områder, vil listene bli revidert og oppdatert.
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6.3 Finnmark
Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Alta

Snøskred

2

Hammerfest

Snøskred

2

Strandheim-Øvergård, Langfjordbotn –
Rivarbukt, Øvre Talvik, Kåfjord
Hammerfest, Rypefjord

Lebesby

Snøskred

2

Kjøllefjord

Steinsprang

2

Kjøllefjord

Snøskred

1

Bergsfjord, Øksfjord

Steinsprang

2

Øksfjord – Vassdalen

Snøskred

2

Honningsvåg

Steinsprang

2

Sørvågen – Holmbukt

Snøskred

2

Havøysund

Loppa

Nordkapp

Måsøy

Prioritet

Områdebeskrivelse

Kvikkleire - prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Lakselv (2035-3) /
Skoganvarre (2034-4)

Porsanger

Lakselv og ellers områder langs
Porsangerfjorden, som for
eksempel Børselv

Kirkenes (2434-2)

Sør-Varanger

Området Kirkenes –
Langfjorden og området ved
Neiden.
Mangler kvartærgeologisk kart
for deler av området

Høybuktmoen (2434-3)
Neiden (2334-2)

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

x

Vadsø (2435-3) / Vestre
Jakobselv (2335-2)

Vadsø

Vadsø og området ved Vestre
Jokobselv. Usikkert om
tilstrekkelig dekning av
kvartærgeologisk kart

x

Deanučáldi (2235-2) /
Jouvlavuotna (2335-4) /
Smalfjord (2235-1)

Tana

Området langs Tana

x

Mangler kvartærgeologisk kart
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6.4 Troms
Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Balsfjord

Jordskred

1

Slettmo – Nordkjosbotn – Heggeli

Snøskred

2

Nordkjosbotn – Øvergård

Berg

Snøskred

2

Berg – Bergsbotn, Steinfjord, Senjahopen

Harstad

Snøskred

2

Skjærstad – Kasfjord, Alvestad på Grytøya

Ibestad

Snøskred

2

Klapskjærvika – Sørvikhams

Kvænangen

Snøskred

2

Alteidet – Låvan, Burfjord

Kåfjord

Snøskred

2

Olderdalen, Manndalen, Trollvik, Birtavarre

Steinsprang

2

Holmen – Breidvoll, Fagerli – Mellomjorda

Snøskred

2

Spansdalen

Steinsprang

2

Spansdalen

Lenvik

Snøskred

2

Fjordgård, Hundbergneset – Botnhamn

Lyngen

Snøskred

2

Østsiden av Nord-Lenangen, Lyngseidet

Nordreisa

Snøskred

2

Skjervøy

Snøskred

2

Rotsund, Sørkjosen, Østsiden av
Straumfjorden
Arnøyhamn, Laukøya

Steinsprang

2

Årvik

Skånland

Snøskred

2

Strete – Sletta, Marskar

Storfjord

Snøskred

2

Elvevoll – Oteren, Hatteng

Torsken

Snøskred

2

Sifjord – Medby, Gryllefjord

Steinsprang

2

Gryllefjord

Jordskred

1

Kvaløysletta, Tomasjorda

Jordskred

2

Tromsdalen sør-vest

Snøskred

2

Fagernes – Sørbotn, Oldervik, Tønsvika –
Berg

Lavangen

Tromsø
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Områdebeskrivelse

Kvikkleire - prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Prioritering
(x = ikke
rangert)

Gibostad (1433-1) /
Andselv (1433-2)

Målselv,
Sørreisa

Moen, Olsborg og videre ned til
utløpet av Målselva, Sørreisa og
områder mot Setermoen

1

Harstad (1332-4) /
Gullesfjorden (1232-2) /
Kvæfjorden (1232-1)

Harstad,
Kvæfjord

Inkluderer tettstedene Vik og
Borgenes

x

Tjeldsundet (1332-3)

Harstad,
Skånland,
Kvæfjord

x

Rotsundet (1634-1) /
Storslett (1734-4) /
Reisadalen (1734-3)

Nordreisa

x

Kåfjord (1634-2) /
Manndalen (1633-1)

Kåfjord

Inkluderer områder på kartblad
Manndalen

x

Skibotn (1633-4) /
Signaldalen (1633-3)

Storfjord,
Lyngen

Strandsonen langs hele
Lyngenfjorden

x

Lyngseidet (1634-3)

Lyngen

Strandsonen langs hele
Lyngenfjorden

x

Tamokdalen (1533-2) /
Lavangsdalen (1533-1)

Balsfjord

Inkluderer tettstedet Storsteinnes

x

Finnsnes (1433-3)

Dyrøy

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Kvænangen (1734-1)

Kvænangen

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Usikkert om tilstrekkelig
dekning av kvartærgeologisk
kart for deler av området
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6.5 Nordland
Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Fauske

Snøskred

2

Bursimarka – Sulitjelma

Steinsprang

1

Sulitjelma

Snøskred

2

Ramberg, østside av Skjellfjord, Nappsvågen

Steinsprang

2

Ramberg, Vareid

Jordskred

1

Fagernesskrenten – Kvitsandøyra, Elvegard

Snøskred

2

Jordskred

1

Fagernes – Kvitsandøra, Beisfjord,
Fagerjorda – Strømsnes
Neverdalen nord, Glomfjord

Snøskred

2

Snøskred

2

Mosvoll, Neverdalen nord, Glomfjord,
Vassdalsvik
Deler av Moskenes, Tind og Reinevågen

Steinsprang

2

Tind

Sortland

Snøskred

2

Sigerfjord, Strand, Maurnes, Hognfjord

Sørfold

Snøskred

2

Elenjorda, Mørsry, Leirfjorden

Vefsn

Snøskred

2

Mosjøen vest

Vestvågøy

Snøskred

2

Ballstad, Stamsund, Mærvoll, Straumnes

Vågan

Steinsprang

2

Øvreværet – Melkardalen ved Svolvær

Flakstad

Narvik

Meløy

Moskenes

Prioritet

Områdebeskrivelse

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Valnesfjord (2029-1) /
Fauske (2129-4)

Bodø,
Fauske

Strekningen Bodø-ValnesfjordFauske. Usikkert om
tilstrekkelig dekning av
kvartærgeologisk kart

1

Meløya (1928-4) /
Glomfjord (1928-1) /
Melfjorden (1928-3)

Meløy,
Gildeskål

Inkluderer strekningen
Grimstad-Mevik, Ørnes og
Halsa

2
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Prioritering
(x = ikke
rangert)

Tjeldsundet (1332-3)

Tjeldsund

Deler av aktuelt område er i
Troms

x

Sortland (1232-3)

Hadsel,
Sortland

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Myre (1232-4)

Øksnes,
Sortland

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Dverberg (1233-2) /
Andenes (1233-1)

Andøy

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Stokmarknes (1132-2)

Hadsel

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Skjomen (1331-1) /
Evenes (1331-4)

Ballangen,
Narvik

Mangler kvartærgeologisk kart
for deler av området

x

Gratangsbotn (1432-3) /
Narvik (1431-4)

Narvik

x

Bodø (2029-4)

Bodø

x

Rognan (2129-3)

Saltdal

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Misvær (2029-2)

Bodø

Tettstedet Misvær, Breivik og
området Kvikstad-Ljønes

x

Junkerdal (2128-4)

Saltdal

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Saltstraumen (2029-3)

Bodø, Beiarn

Usikkert om tilstrekkelig
dekning av kvartærgeologisk
kart

x

Beiardalen (2028-1)

Beiarn

Arstaddalen (2028-4)

Beiarn

x
Gjelder nedre Beiardalen

x

Mangler kvartærgeologisk kart
Nesna (1827-2) /
Lurøya (1827-1)

Nesna,
Leirfjord

Kvartærgeologisk kart under
produksjon

x

Sandnessjøen (1827-3)

Alstadhaug

Usikkert om tilstrekkelig dekket
av kvartærgeologisk kart

x

Tjøtta (1826-4)

Alstadhaug

Vevelstad (1826-3)

Vevelstad,
Brønnøy

Mangler kvartærgeologisk kart

x

Brønnøysund (1725-1) /
Velfjord (1825-4)

Brønnøy,
Sømna

Mangler kvartærgeologisk kart

x
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6.6 Nord-Trøndelag
Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Snåsa (1823-3)

Snåsa

Området Grana –
Jørstadelva.

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

Nytt kvartærgeologisk kart
foreligger.
Namsos (1723-4)

Namsos,
Namdalseid,
Overhalla

Gjelder spesielt strandsoner

2

Foldereid (1724-1)

Nærøy

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Nord Flatanger (16242)

Flatanger,
Namdalseid

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Jøa (1724-3)

Namsos,
Fosnes

x

Kolvereid (1724-4)

Nærøy,
Vikna

x

6.7 Sør-Trøndelag
Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Midtre
Gauldal
Oppdal

Jordskred

2

Støren sentrum Vest, Frøset

Snøskred

2

Ångarden – Landlaupet – Rønningen –
Bøaletet, Storengan – Rislia
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Områdebeskrivelse

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Kyrksæterøra (1421-1) /
Vinjeøra (1421-2)

Hemne

Området rundt tettbebyggelsen
Kyrksæterøra, Området mellom
Rovatnet og Hemnefjorden samt
nærmest tilstøtende
strandområder.

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

Strandområdet rundt Vinjeøra,
terrasser ut mot Vinjefjorden
Hølonda (1521-2)

Orkdal,
Meldal

2

Snillfjord (1521-4)

Snillfjord

Løkken Verk (1521-3)

Meldal

x

Orkanger (1521-1)

Orkdal

x

Osen (1623-4)

Osen

x

Roan (1623-3) /
Stokksund (1523-2)

Roan, Åfjord

Åfjord (1622-4) /
Botngård (1522-1)

Åfjord

Området rundt Krokstadøra, ut
mot Snillfjorden

Kvartærgeologisk kart er under
produksjon

x
x

6.8 Møre og Romsdal
Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Fræna

Steinsprang

2

Malme – Malmefjorden

Giske

Jordskred

1

Valderøya øst, Godøya nord-øst

Steinsprang

2

Alnes

Snøskred

2

Batnfjorden, Skeisdalen

Gjemnes

x
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Områdebeskrivelse

Haram

Jordskred

2

Hamnsund – Eidsvik, Vatne

Snøskred

2

Brattvågen, Grytestranda

Hareid

Snøskred

2

Hareid, Brandal – Skarbakken, Hjørungavåg

Herøy

Jordskred

1

Remøy

Jordskred

2

Kvalsund – Koparstad

Steinsprang

2

Goksøyr ved Runde

Midsund

Steinsprang

2

Midsund, Midttun – Gangstad, Ræstad

Nesset

Snøskred

1

Eikesdalen, Nauste – Huseby i Eresfjord

Steinsprang

2

Elverhøy

Jordskred

1

Sylte øst og vest, Eidsdal, Fjøra

Jordskred

2

Norddal sentrum

Snøskred

1

Steinsprang

1

Sylte, Valldalen, Fjøra, Norddal-Dalsbygda,
Eidsdal-Rønneberg, Eidsvatnet, Rem-Alstad,
Tafjord
Norddal, Tafjord

Steinsprang

2

Jordskred

2

Snøskred

1

Steinsprang

2

Snøskred

2

Åndalsnes, Høljenes – Mjelva – Åkeshjellen,
Verma-Øverdalen, Voll, Innfjorden,
nordsiden av Isfjorden (Breivika)
Åndalsnes – Mjelva – Sogge bru, Marstein –
Remmern
Røyset – Myklebust, Leitevika – Lisetstranda

Steinsprang

2

Røyset – Saure

Skodje

Jordskred

2

Rumpa

Stordal

Snøskred

2

Stordalen-Storheim, Nakkesætra-Ørøyane

Stranda

Jordskred

2

Hellesylt

Snøskred

1

Geiranger, Tryggestad – Hellesylt

Steinsprang

1

Geiranger

Steinsprang

2

Stadheim, Fivelstad

Snøskred

1

Steinsprang

1

Sunndalsøra, Sunndalen, Øksendalen,
Horrvika – Oppdøl – Ålvundeidet
Sunndalsøra – Bjørkan

Steinsprang

2

Grøa, Løyljahagan, Gravem

Jordskred

1

Sykkylven sentrum sør – under Aurenakken

Norddal

Rauma

Sande

Sunndal

Sykkylven

Sylte, Eidsdal, Valldal – Myklebust,
Svora – Indreeide
Åndalsnes øst (Neshagen – Hestebakken)
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Jordskred

2

Straumgjerde

Snøskred

1

Straumgjerde, Velle-Brunstad-Bruvoll

Ulstein

Steinsprang

2

Hasund – Gardshol

Vanylven

Jordskred

2

Syvden

Steinsprang

2

Krakset

Jordskred

2

Tomrefjorden øst

Snøskred

2

Jordskred

2

Indre del Tomrefjorden, Helset – Skjeggstad i
Tresfjorden, Rypdal – Øvsterdal
Volda sentrum nord

Snøskred

2

Deler langs Dalsfjorden og Austefjorden

Jordskred

1

Ørsta sentrum

Snøskred

1

Steinsprang

1

Ørsta nord og nordsiden av Ørstafjorden,
Sæbø, Follestaddalen
Øye – Norang

Steinsprang

2

Sæbø

Jordskred

2

Heissa

Steinsprang

2

Ålesund sentrum, Heissa – Sævollen

Vestnes

Volda

Ørsta

Ålesund

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Eide (1320-4) /

Gjemnes,
Eide, Molde

Strekningen Storlandet - Høgset –
Batnfjord – Øre -– Torvikbukt i
Gjemnes kommune, med fokus på
bebygde strandsoner og strandnære
områder

1

Tingvoll (1320-1)

Nesset

Områdene Rødstranda – Eidsvågen
– Toven i Nesset kommune med
fokus på bebygde strandsoner og
strandnære områder

2

Skardsøya (1421-4) /
Kyrksæterøra (1421-4)

Aure

x

Halsa (1421-3)

Halsa

x

Kristiansund (1321-2)

Kristiansund,
Halsa, Frei,

x

Tingvoll (1320-1)
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Prioritering
(x = ikke rangert)

Tingvoll
Bremsnes (1321-3) /
Eide (1320-4)

Averøy

x

Stangvik (1420-4)

Tingvoll,
Surnadal,
Rindal

Elnesvågen (1220-1)

Fræna,
Aukra

Sunndalsøra (1420-3)

Sunndal

Eresfjord (1320-2)

Nesset

Åndalsnes (1320-3)

Rauma,
Molde

Vestnes (1220-2)

Vestnes,
Molde,
Midsund

x

Brattvåg (1220-3)

Midsund,
Haram

x

Vigra (1120-2)

Giske,
Haram

x

Stranda (1219-1)

Skodje,
Stranda,
Stordal,
Ørskog

Usikkert om tilstrekkelig dekket av
kvartærgeologisk kart

x

Volda (1119-2)

Volda, Ørsta,
Vanylven

Usikkert om tilstrekkelig dekket av
kvartærgeologisk kart

x

Sykkylven (1219-4)

Sykkylven,
Sula,
Ålesund,
Skodje

x

Ålesund (1119-1)

Ulstein,
Hareid,
Herøy,
Ålesund,
Sula

x

Vanylven (1119-3)

Vanylven

Inkluderer Surnadalsøra

x

x
Terrasseformasjoner i nedre del av
Sunndalen, ned mot Sunndalsøra

x
x

Terrasseformasjoner i nedre del av
Romsdalen, ned mot Åndalsnes

Usikkert om tilstrekkelig dekket av
kvartærgeologisk kart
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x

x

6.9 Sogn og Fjordane
Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Askvoll

Steinsprang

2

Hestvika

Aurland

Jordskred

1

Aurlandsvangen, Flåm

Snøskred

1

Aurlandsvangen, Flåm, Gudvangen

Steinsprang

1

Aurlandsvangen – Låvi, Flåm, Vassbygdi

Steinsprang

2

Jordskred

1

Aurlandsvangen, Flåm – Håreina,
Gudvangen, Undredal
Balestrand sentrum nord

Snøskred

2

Bremanger

Jordskred

1

Balestrand, Esefjorden, Sværafjorden,
Vetlefjorden
Bremanger sentrum, Svelgen nord

Eid

Snøskred

2

Nordfjordeid, Eidsfjorden

Førde

Jordskred

2

Snøskred

2

Førde sentrum sør/Hafstad, Bergum/Haugum,
Kyrkjebø, Slåtten, Vieåsen
Angedalen, deler langs Holsavatnet

Steinsprang

2

Vieåsen

Jordskred

1

Hornindal sentrum

Snøskred

2

Hornindal

Hyllestad

Snøskred

2

Sørbøvågen, Hovland

Høyanger

Jordskred

1

Høyanger sentrum, Kvammen, Austrheim

Snøskred

2

Høyanger

Steinsprang

1

Høyanger – Dale, Osland

Steinsprang

2

Vadheim

Jølster

Snøskred

1

Luster

Jordskred

1

Årdal – Skei, Ytrebø, Heggheim – Flata,
Høyset – Hamrane, Vassenden, sørsiden av
Jølstravatnet
Gaupne

Jordskred

2

Luster

Snøskred

1

Steinsprang

1

Gaupne – Høyheimsvik, Solvorn, Jostedalen,
Luster – Skansaneset, Moen – Skjolden –
Fortun
Gaupne

Balestrand

Hornindal
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Områdebeskrivelse

Steinsprang

2

Snøskred

1

Steinsprang

2

Selje

Steinsprang

2

Lærdalsøyri – Hauge, Tønjum – Haugshagan
– Mjelde, Ljøsne – Sletten, Grøte – Øystad –
Øvstabø – Rikheim, Bjoråk, Borlaug –
Svingen, Teigum – Hegg – Oddheim,
Borgund
Selje – Stranda, Rundereim

Sogndal

Jordskred

1

Sogndal sentrum nord og sør

Jordskred

2

Bjørk ved Kaupanger

Steinsprang

2

Fardal – Ylvisåker

Jordskred

1

Bø ved Stryn sentrum nord

Jordskred

2

Snøskred

1

Steinsprang

2

Visnes ved Stryn sentrum, Hildestranda i
Innvik, Muristranda i Olden
Stryn, deler langs sørsiden av Strynevatnet,
Loen, Olden, Briksdalen
Olden – Flata, Eide – Melein, Kvame

Vik

Snøskred

2

Vikøyri, Arnafjorden

Vågsøy

Jordskred

1

Måløy sentrum

Jordskred

2

Tennebø, Raudeberg

Snøskred

2

Snøskred

1

Måløy, Refvika, Vågsvåg, Kapellneset –
Nordvågsøy
Seim, Årdalstangen, Øvre Årdal

Steinsprang

1

Årdalstangen, Øvre Årdal, Tronteigen

Lærdal

Stryn

Årdal

Heggestad, Kruna, Fortun – Legene, Espe –
Kjervik – Nyheim
Lærdalsøyri – Ljøsne, Husum – Kvenshagen

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Nordfjordeid (1218-1) /
Hornindal (1318-4)

Eid, Gloppen

Stryn (1318-1) /
Briksdalsbreen (1318-2)

Stryn

Dale (1117-1)

Askvoll,

Merknader

Prioritering
(x = ikke
rangert)
x

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

x
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Fjaler
Balestrand (1317-3)

Balestrand,
Vik

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Lærdalsøyri (1417-2)

Lærdal,
Årdal

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Holsen 1217-1 /

Førde

Området rundt byen Førde

x

Hermansverk (1317-2)

Leikanger

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Sogndal (1417-3)

Sogndal

Området rundt Sogndal
sentrum

x

Gaupne (1417-4)

Luster

Området rundt tettstedet
Gaupne

x

Lustrafjorden (1417-1)

Luster

Områdene rundt tettstedene
Skjolden og Luster

x

Bygstad (1214-4)

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart
Hurrungane (1517-4)

Årdal

Området rundt tettstedet
Øvre Årdal

x

Naustdal (1218-3)

Naustdal

Området rundt tettstedet
Naustdal Usikkert om
tilstrekkelig dekket av
kvartærgeologisk kart

x

Høyanger (1217-2)

Høyanger

Området rundt tettstedet
Høyanger Usikkert om
tilstrekkelig dekket av
kvartærgeologisk kart

x

Vadheim (1217-3)

Høyanger

Området rundt tettstedet
Vadheim Usikkert om
tilstrekkelig dekket av
kvartærgeologisk kart

x
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6.10

Hordaland

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Bergen

Steinsprang

2

Sandviken – Kronstand – Minde – Nattland

Eidfjord

Snøskred

1

Steinsprang

2

Hæreid – Lægreid i Simadalsfjorden, Øvre
Eidfjord
Blurnes – Eidfjord – Djupedal

Fusa

Jordskred

2

Eikelandsosen sør ved Leira

Granvin

Jordskred

2

Granvin sentrum, Folkedal

Snøskred

2

Steinsprang

2

Granvin, Kvanndal – Folkedal, Seim – Jøre,
Orefletene
Seim

Jondal

Snøskred

2

Deler Jondal – Kysnesstranda

Kvam

Jordskred

2

Norheimsund, Øystese øst

Steinsprang

2

Ålvik – Vikadal, Mundheim

Jordskred

1

Uskedalen – Korsnes

Jordskred

2

Tånes – Røyneholm

Jordskred

2

Øvre Helland

Steinsprang

2

Mo

Jordskred

1

Odda sentrum, Eitrheim, Freim

Snøskred

1

Steinsprang

1

Eitriem – Odda – Eide, Tyssedal, Hara,
Røldal, Digranes
Odda sentrum, Eitreim – Tokheim, Tyssedal

Steinsprang

2

Odda – Eide – Jordal, Røldal, Hildal, Håra

Jordskred

1

Osøyro vest

Jordskred

2

Ulven nord-vest, Hegglandsdalen

Jordskred

1

Vikebygd, Bøvre, Legene

Jordskred

2

Markasta, Prestahagen

Ullensvang

Snøskred

1

Deler langs Sørfjorden

Ulvik

Snøskred

2

Ulvik, Osa

Steinsprang

2

Osa

Jordskred

2

Dalseiddalen, Dale sør-øst

Kvinnherad

Modalen

Odda

Os

Ullensvang

Vaksdal
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Områdebeskrivelse

Voss

Snøskred

2

Stanghelle - Dale nord, Eksingedal, Ekse

Steinsprang

2

Dale

Jordskred

1

Draugsvoll

Jordskred

2

Trodo

Snøskred

2

Steinsprang

2

Vestbygdi – Bulken, Taulen, Herheim –
Vinjo, nordsiden Oppheimsvatnet, Solheim –
Stalheim
Bulken

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Bergen (1115-1)

Bergen

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Voss (1316-3)

Voss

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

6.11

Prioritering
(x = ikke
rangert)

Rogaland

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Forsand

Steinsprang

2

Berge, Hammen – Høllesli

Gjesdal

Steinsprang

1

Oltedal

Hjelmeland

Steinsprang

2

Kvalåsen, Måland

Sandnes

Steinsprang

2

Bergura

Strand

Steinsprang

2

Tungland

Suldal

Steinsprang

2

Vik i Tyssefjorden

Vindafjord

Jordskred

1

Sandeid

Jordskred

2

Vonheim, Vikedal

70

Områdebeskrivelse

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Stavanger (1212-4) /
Nærbø (1212-3)

Klepp, Hå,
Sola,
Stavanger,
Sandnes,
Randaberg

Jørpeland (1213-2)

Hjelmeland,
Strand

Usikkert om tilstekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Haugesund (1113-1) /
Skudeneshavn (1113-2)

Haugesund,
Karmøy

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Rennesøy (1213-3)

Randaberg,
Stavanger

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Etne (1214-2) / Ølen
(1214-3)

Vindafjord

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Sauda (1314-3)

Sauda

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

6.12

Merknader

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

Vest-Agder

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Farsund

Steinsprang

2

Sande

Sirdal

Snøskred

2

Åseral

Snøskred

2

Tjørhom – Indre Leitet, Sinnes, Kleiva –
Solheim, Lunde, Kleina indre - Lindeland
Ljosland, Lundemyr

Steinsprang

2

Brunåsen
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Områdebeskrivelse

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Prioritering
(x = ikke
rangert)

Kristiansand (1511-3)

Kristiansand,
Vennesla,
Songdalen,
Søgne

Kvartærgeologisk kart er under
produksjon

1

Mandal (1411-2)

Marnadal,
Mandal,
Lindesnes

Kvartærgeologisk kart er under
produksjon

2

Lyngdal (1411-3)

Lindesnes,
Lyngdal

Kvartærgeologisk kart er under
produksjon

x

Høvåg (1511-2)

Kristiansand

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Deler av aktuelt område ligger
i Aust Agder

6.13

Aust-Agder

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Valle

Steinsprang

2

Områdebeskrivelse
Steinsland

72

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Arendal (1611-4)

Grimstad,
Arendal,
Froland

Lillesand (1511-1)

Lillesand,
Birkenes,
Grimstad

Tromøy (1611-1)

Arendal

Gjerstad (1612-1)

Gjerstad

6.14

Merknader

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

Usikkert om tilstrekklig dekket
av

x

kvartærgeologisk kart
x
Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

Telemark

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Notodden

Jordskred

2

Notodden sentrum øst og vest

Seljord

Jordskred

2

Seljord sentrum vest

Tinn

Snøskred

2

Rjukan – Miland

Steinsprang

1

Rjukan – Dal

Steinsprang

2

Dal – Nord Gaustå

Tokke

Steinsprang

1

Dalen

Vinje

Snøskred

2

Deler langs Grungevatnet og Totak
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Områdebeskrivelse

x

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Gransherad (1614-2) /
Hjartdal (1614-3)

Notodden,
Hjartdal

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

Notodden (1714-3) /
Nordagutu (1713-4)

Notodden,
Sauherad

6.15

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

2

Vestfold

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Tjøme (1813-2)

Tønsberg,
Nøtterøy,
Tjøme,
Stokke,
Horten

Inkluderer deler av Tønsberg

Stavern (1812-4) /
Langesund (1712-1) /
Sandefjord (1813-3)

Larvik

6.16

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

x

Buskerud

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Gol

Jordskred

1

Gol sentrum øst og vest

Hemsedal

Jordskred

1

Hemsedal sentrum, Grøndalen

Snøskred

1

Tubba – Grøndalen – Helgeset, Tuv –
Hemsedal – Ulsåk
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Områdebeskrivelse

Steinsprang

2

Hemsedal – Grøto, Tuv

Nedre Eiker

Steinsprang

2

Solberg

Nes

Jordskred

2

Nesbyen øst

Nore og Uvdal

Jordskred

2

Rødberg

Ringerike

Jordskred

2

Grøndokka ved Sundvollen

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Sperillen (1815-4) /
Hønefoss (1815-3)

Ringerike

Usikkert om tilstrekkelig
dekning av
kvartærgeologisk kart

1

Asker (1814-1)

Røyken

Deler av aktuelt område
ligger i Akershus

1

6.17

Prioritering
(x = ikke
rangert)

Akershus

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Asker (1814-1)

Bærum, Asker

Merknader

1

”Indre østlandet”

AurskogHøland, Fet,
Områder på kartblad:
Enebakk,
Rælingen,
Drøbak (1814-2),
Skedsmo,
Fetsund (1914-1), Ski
(1914-3) og Oslo (1914- Lørenskog,
Ski, Ås, Frogn,
4) utenfor Oslo
Vestby, Sørum
Bjørkelangen (2014-4)

Prioritering
(x = ikke
rangert)

AurskogHøland

Behov for å dekke større
arealer enn det som er
dekket til nå i kommunene
Frong, Vestby, Ski, Ås.
Lørenskog og Rælingen

2

x
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6.18

Østfold

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Horten (1813-1)

Moss,
Rygge, Råde

Området på østsiden av
Oslofjorden, bla Moss

6.19

Prioritering
(x = ikke
rangert)
1

Hedmark

Kvikkleire – prioriterte områder
Kartblad (N50)

Berørte
kommuner

Merknader

Odalen (2015-4)

Nord-Odal,
Sør-Odal

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Våler (2016-3)

Våler

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Flisa (2016-2)

Åsnes, Våler,
Grue

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Brandval (2015-1) /
Kongsvinger (2015-2)

Grue,
Kongsvinger

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Skotterud (2014-1) /
Veksa (2114-4)

Eidskog

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x

Elverum (2016-4)

Elverum

Usikkert om tilstrekkelig
dekket av kvartærgeologisk
kart

x
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Prioritering
(x = ikke
rangert)

6.20

Oppland

Jordskred, snøskred og steinsprang - prioriterte områder
Kommune

Skredtype

Prioritet

Lillehammer

Jordskred

2

Fåberg

Lom

Snøskred

2

Lom, Bøverdal – Medalen

Nord-Aurdal

Jordskred

2

Fagernes – Leira

Nord-Fron

Jordskred

2

Vinstra

Snøskred

2

Kvam

Jordskred

1

Otta sentrum øst, vest (Dale) og nord-vest

Jordskred

2

Otta sentrum sør-vest, Steinkyrkja i Nord-Sel

Steinsprang

2

Skjåk

Snøskred

2

Otta sentrum, Bekkemellom – Grotet, NordSel, Ulsvollen
Dønføss bru – Bismo – Ramstradstrondi

Søndre-Land

Jordskred

2

Odnes – Louisenlund

Sør-Fron

Jordskred

2

Harpefoss

Vang

Snøskred

2

Øvre Dalen – Øye

Steinsprang

2

Leirhol

Jordskred

2

Sel

Vågå

Områdebeskrivelse

Vågåmo sentrum
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6.21

Fjellskred – oversikt prioriterte fylker

Fjellskred – prioriterte fylker
Møre og Romsdal

1 Kartlegging pågår

Sogn og Fjordane

1 Kartlegging pågår

Hordaland

2

Troms

2 Kartlegging pågår

Rogaland

2

Nordland

2 Kartlegging startet

Oppland

3

Buskerud

3

Vest-Agder

3

Aust-Agder

3

Finnmark
Telemark

4
Pågår vurdering av enkelte
4 ustabile fjellparti

Nord-Trøndelag

4

Vestfold

4

Sør-Trøndelag

4

Akershus

4

Hedmark

4

Oslo

4

Østfold

4
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6.22

Kartoversikt – prioriterte områder

Figur 6.1: Kart som viser fylkesvis prioritering for undersøkelse og kartlegging av ustabile fjellparti
og fjellskred
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Grunnlag: Statens kartverk N1000
Temadata og utforming: NVE-H avd.-HG
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0
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Temadata og utforming: NVE-H avd.-HG
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Temadata og utforming: NVE-H avd.-HG
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1:7 000 000
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200 km
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Temadata og utforming: NVE-H avd.-HG
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Man dal Søgn e
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Sør- Od al

Bæ rum Oslo
Sau da

0
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Åfjor d
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