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Innledning 
Denne rapporten sammenfatter arbeidet som kvikkleiregruppen under prosjektet ”Plan for 
statlig skredfarekartlegging” har gjort i forhold til identifisering av områder med behov 
for kartlegging med hensyn til fare for kvikkleireskred i Norge.  

Denne rapporten omhandler kun kvikkleire og kvikkleireskred. Utfordringer med sand og 
finsand samt skred i vanlig, ikke-sensitiv leire omhandles av løsmassegruppen.  

Rapporten inneholder en kort status over hva som allerede er utført av kartlegging av fare 
for kvikkleireskred i Norge, vurderinger av behov for metodeutvikling, vurdering av 
behov for videre kartlegging framover samt en risikoanalyse med tilhørende forslag til 
prioritering av områder hvor det ikke tidligere er gjennomført kartlegging med hensyn til 
fare for kvikkleireskred. 

Å plukke ut områder med potensiell risiko og samtidig søke å begrense antall områder på 
en mest mulig objektiv måte er utfordrende. Ved en slik seleksjon vil man alltid stå i fare 
for å utelate områder som ikke tilfredsstiller de gitte kriterier, men som likevel vil kunne 
være utsatt for fare. Dokumentet reflekterer derfor detaljeringsnivå til de gjennomførte 
analyser og kunnskapsnivå på et aktuelt tidspunkt. Ny viten og kunnskap vil derfor føre 
til behov for senere revisjon av dette dokumentet.   

Analysene for identifisering av områder som bør vurderes prioritert for kartlegging med 
fare for kvikkleireskred ble utført i 2010. Arbeidene er videreført i 2011 med utarbeidelse 
av fylkesvise tabeller og tilhørende kart med oversikt over forslag til prioriterte områder.  
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1 Beskrivelse av kvikkleire og 
kvikkleireskred 

 

1.1 Hva er kvikkleire 

Kvikkleire er dannet fra marin leire hvor saltinnholdet i leira over tid er vasket ut. Saltet i 
porevannet bidro til elektrostatiske bindingskrefter mellom mineralkornene i leira, som ga 
leira styrke og holdt mineralkornene sammen. Etter at saltet ble vasket ut, sto 
mineralstrukturen intakt nærmest bare av ”gammel vane”. Skred i kvikkleire kjennetegnes 
ved plutselig kollaps i materialets struktur og en relativt hurtig skredutvikling. Leira blir 
flytende ved brudd, og skredmassene kan oppnå høy hastighet. Kvikkleireskred kan både 
ha retrogressiv (bakovergripende) og progressiv bruddutvikling. I Norge defineres 
kvikkleire som leire som i omrørt tilstand er flytende; den har omrørt skjærstyrke mindre 
enn 0,5 kPa. Videre har kvikkleire oftest sensitivitet > 30 og vanninnhold større enn 
materialets flytegrense. Sensitivitet angir forholdet mellom udrenert skjærstyrke av 
uforstyrret og omrørt materiale. Leire kan klassifiseres blant annet etter sensitivitet (NGF 
1982): 

 

Betegnelse av leire Betegnelse av sensitivitet Sensitivitet, St 

Lite sensitiv leire Lav sensitivitet < 8 

Middels sensitiv leire Middels sensitivitet 8 – 30 

Meget sensitiv leire 

(herunder vanligvis kvikkleire) 

Høy sensitivitet > 30 

 

1.2 Hvor finner vi kvikkleire 

Kvikkleire er blitt dannet ved langsomme geologiske prosesser. Kvikkleireforekomster 
finnes i marine leirer som tidligere ble avsatt i sjøen (saltvann) under siste istid. Etter at 
istidens breer smeltet, hevet landet seg. Dette førte til at sedimenter som i sin tid ble 
avsatt i sjøen nå ligger over havnivå. Leiravsetningene har etter landhevingen vært utsatt 
for gjennomstrømning av ferskt grunnvann og regnvann, som førte til at saltet i leiras 
porevann sakte ble vasket ut. Denne utvaskingen har gått raskest i områder der 
permeabiliteten og grunnvannstrykket har vært størst, noe som fører til at det er større 
sannsynlighet for å finne kvikkleire i avsetninger med moderat tykkelse nær permeable 
lag og nært overflaten. 

Det høyeste nivå i terrenget der det kan finnes hav- og fjordavsetninger, og dermed 
kvikkleire, kalles marin grense (MG), og svarer til det høyeste havnivået i et område etter 
istiden. MG varierer for ulike deler av landet, avhengig av hvor tykk isen opprinnelig var 
og når isen forsvant i det aktuelle området. For eksempel er den høye marine grensen i 
deler av Østlandet og Trøndelag (helt opp mot 220 moh) et resultat av at det var store 
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istykkelser i områdene, som ga stor nedpresning og etterfølgende stor landheving av 
landmassene. Samtidig trakk isen seg tidlig tilbake fra disse områdene som deretter ble 
oversvømt av havet. 

Under landhevningen ble hav- og fjordavsetningene ikke bare utsatt for utvasking av 
salter men også for erosjon primært fra elver som skar seg gjennom avsetningene. Det ble 
dermed skapt ustabile skråninger hvor skred kunne utløses (Figur 1.1). Groper etter både 
historiske og forhistoriske skred i terreng med hav- og fjordavsetninger er en vanlig 
landskapsform i områder under MG. 

 

Figur 1.1: Landskapsutvikling i en dal på grunn av landhevning. A: elveavsetninger (gul) avsettes oppå 

marine avsetninger (blå) under den tidlige landhevingen. B: Elveterasser dannes på gradvis lavere nivå 

under videre landheving. C: kvikkleireskred utløses i de marine avsetninger som her er dekket av 

elveavsetninger (kilde: NGU). 
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1.3 Hvorfor kartlegge kvikkleireforekomster  

Nesten alle skred i leire både i Norge, Sverige og Canada som har fått store konsekvenser, 
kan knyttes til forekomster av kvikkleire. Den endelige utstrekningen og omfanget av et 
skred kan i mange tilfeller knyttes direkte til sensitiviteten til leira og utbredelsen av 
kvikkleireforekomsten. Forekomst av kvikkleire er derfor en signifikant faktor som 
påvirker risikobildet for skråninger med lav stabilitet. For å kunne vurdere risiko er det 
essensielt å vite om det er kvikkleire til stede og utstrekningen av denne (SGI 2004, s 13). 

”Det aller viktigste man kan gjøre for å unngå kvikkleireskred, er først og fremst å skaffe 
seg rede på hvor kvikkleiren ligger og dernest å informere alle det angår, om hvordan 
man unngår å utløse skred.” (Grande 2004) 

Med referanse til behovet for å vite hvor potensielt skredfarlige kvikkleireforekomster 
befinner seg, har det pågått kartleggingsarbeider i flere land. Særlig i Sverige og Canada i 
tillegg til Norge har det vært, og er det, aktivitet innen dette fagfeltet (Demers 2008, 
Lundstrøm 2008, Quinn et al. 2007). 
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2 Status pr i dag – hva har vært 
gjort i Norge til nå 

 

Det har foregått 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 fra 
NGU.   

Den regionale kartleggingen startet opp i Trøndelag og i det sentrale Østlandsområdet 
hvor man har de største mektighetene av marin leire i Norge. I den senere tid har det også 
blitt kartlagt kvikkleiresoner i Nordland, Troms og Finnmark. Kartleggingen har blitt 
utført innenfor N50-kartbladsystemet til Statens kartverk. Totalt er det til nå kartlagt i 
størrelsesorden 1700 kvikkleiresoner.  

Langs store deler av kysten er det fremdeles forekomster av kvikkleire som ikke er 
kartlagt eller registrert. Kartleggingsplanen har til hensikt å identifisere de mest kritiske 
områdene samt gi en anbefaling av prioritering med hensyn til kartlegging av disse 
områdene.      

2.1 Kriterier for kartlegging av faresoner 

Kvartærgeologiske studier og løsmassekart er nødvendige grunnlagsdata for 
faresonekartleggingen. Basert på enkle teoretiske betraktninger og empiriske data fra 
tidligere kvikkleireskred ble det utarbeidet kriterier for det landsomfattende 
kartleggingsarbeidet av kvikkleirefaresoner (Aas 1979, Gregersen 1983, NGI 2008). De 
kartlagte sonene er avgrenset ut fra en potensiell utbredelse av et kvikkleireskred, der 
utstrekning er vurdert. En kvikkleiresones potensielle utstrekning er satt til 15 ganger 
skråningshøyden regnet fra skråningsfoten. Sonene avgrenses langs ravinedaler, bekkefar 
og elver. Minimum skråningshøyde er satt til 10 m, med skråningshelning overstigende 
1:15. De kartlagte sonene kan slik strekke seg over større områder, og sonene 
representerer derfor ingen detaljkartlegging av kvikkleireforekomster. Det kan finnes 
kvikkleire også utenfor de kartlagte sonene. I plan- og byggesak kreves det 
grunnundersøkelser for å avdekke mulige kvikkleireforekomster også utenfor de kartlagte 
sonene så lenge tiltaket befinner seg under marin grense (NVE 2011).  

2.2 Ansvar for kartlegging og utvikling av 
klassifiseringskriterier 
 
Ansvaret for den landsomfattende kartleggingen ligger nå hos NVE, etter at etaten fra 
januar 2009 fikk ansvaret for å ivareta det statlige forvaltningsansvaret når det gjelder 
forebygging av skredulykker. Da det landsomfattende kartleggingsarbeidet av kvikkleire 
startet opp, hadde  Statens Naturskadefond ansvaret, i perioden 1985-2004  Statens 
Kartverk og fra 2004 til 2009 hadde NGU hovedansvaret for kartleggingsprogrammet.  
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Kvikkleirekartleggingen har hele tiden vært en todelt oppgave; løsmassene kartlegges og 
danner grunnlag for seinere farekartlegging. Gjennom alle årene kartleggingsprogrammet 
har pågått har løsmassekartlegging blitt foretatt av kvartærgeologer fra NGU, mens 
geoteknikere og geologer fra NGI har stått for kartlegging av kvikkleiresoner.  

NVE opprettet i 2000 ”Program for økt sikkerhet mot leirskred”, og trengte i den 
forbindelse et verktøy for å kunne prioritere hvilke faresoner som bør utredes for reell 
skredfare, samt prioritere behov for sikringsarbeider. Det ble utarbeidet et 
risikoklassifiseringssystem basert på en metode hvor skadekonsekvens og faregrad 
evalueres ved at det beregnes poeng i henhold til gitte kriterier. Metoden er utviklet av 
NGI (NGI 2000 og 2008). Det er utarbeidet faregrads-, konsekvens- og risikokart for de 
kartlagte kvikkleiresonene. Faregraden er et uttrykk for potensialet (muligheten) for at et 
skred skal kunne inntreffe, og evalueres med bakgrunn i topografi, geotekniske og 
hydrologiske forhold. Konsekvensevalueringen er basert på fare for at liv og verdier kan 
gå tapt, hvor faktorer som antall personer i sonen, bebyggelse og infrastruktur vurderes. 
Faregrad og konsekvens er delt inn i tre klasser, henholdsvis lav-, middels- og høy 
faregrad og mindre alvorlig-, alvorlig- og meget alvorlig konsekvens. Risiko er produktet 
av faregrad og konsekvens, og er delt inn i fem klasser. Kvikkleiresoner som havner i 
risikoklasse 4 eller 5, og/eller faregrad høy har frem til nå blitt anbefalt undersøkt 
nærmere og eventuelt sikret for å forebygge skredulykker. 

Fra 2000 til 2006 pågikk et omfattende arbeid med å risikoklassifisere alle tidligere 
registrerte kvikkleirefaresoner, og fra og med 2004 ble denne risikoklassifiseringen 
inkludert i all ny kartlegging. 

2.3 Aktsomhetskart (metode, dekning og kvalitet) 

Det er foreløpig ikke utarbeidet landsdekkende aktsomhetskart for kvikkleire i Norge. 
Flere kommuner som er kjent med problemstillinger knyttet til kvikkleire har et bevisst 
forhold til behovet for å være aktsom ved gjennomføring av tiltak, og praktiserer i dag 
marin grense (MG) som en avgrensning av generelle aktsomhetsområder hvor de krever 
dokumentasjon av grunnforhold i forbindelse med byggesaks- og planbehandling. 

De digitale løsmassekartene til NGU er tilgjengelig på nett og benyttes i dag som om de 
var aktsomhetskart. Kartene er dekkende for hele landet og er tilgjengelig via 
www.ngu.no. Det er viktig å være klar over at kvaliteten på disse kartene er svært 
variabel. Noen områder er dekket i 1:10000 mens andre er kun dekket i 1:310000, samt at 
kartet angir kun avsetningene i toppmassene. På grunn av ulik detaljeringsgrad vil det 
fremdeles være behov for mer detaljkartlegging av løsmasser som grunnlag for fremtidig 
kvikkleirekartlegging.  

De eksisterende faregradkartene er egentlig en form for aktsomhetskart (Fell et al 2005) 
som angir områder (soner) hvor det må utvises spesiell aktsomhet med hensyn til 
kvikkleireskred. Identifiseringen av sonene er basert på enkle topografiske og teoretiske 
betraktninger, samt enkle sonderinger mens avgrensningen er basert på empiri (Aas 1979, 
Gregersen 1983, NGI 2000 og 2008). Kartene er tilgjengelig via www.skrednett.no. Figur 
2.1 angir dekningsgrad av kartleggingen frem til i dag med referanse i N50-
kartbladinndelingen til Statens kartverk. 
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Figur 2.1: Kartblad hvor det er foretatt kartlegging av kvikkleiresoner (fra www.skrednett.no) 

 

2.4 Farekart (metode, dekning og kvalitet) 

Ifølge etablerte definisjoner skal farekart avspeile sannsynligheten for at skred av en gitt 
størrelse kan opptre, samt sannsynlig utstrekningen av et skred hvor både løsne- og 
utløpsområder tas med (Fell et. al 2005). Farekart skal med andre ord angi reell 
sannsynlighet for skred. For kvikkleiresoner er det ikke mulig å vurdere reell 
sannsynlighet for skred. Til gjengjeld brukes i dag en tilnærming hvor en definert største 
sannsynlighet (1:1000) for skred forutsettes å samsvare med en geoteknisk 

beregningsmessig minste sikkerhet mot brudd (ᵞm = 1,4).  En slik vurdering forutsetter at 

det utføres supplerende grunnundersøkelser for avgrensning og dokumentasjon av 
grunnforholdene (styrke m.v.) i konkrete kvikkleiresoner. Disse undersøkelsene 
etterfølges av stabilitetsanalyser for vurdering av sikkerhet mot brudd, og eventuell 
utredning, prosjektering og gjennomføring av sikringstiltak. Dokumentasjon av dette 
arbeidet gjengis oftest i rapporter. Slik utredet ”reell” skredfare er så langt ikke vist i 
systematisk oversikt på kartverk, men dette vurderes innarbeidet i www.skrednett.no, se 
også avsnitt vedrørende behov for metodeutvikling og forbedring av grunnlagsdata, se 
kapittel 4.2. 
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Det vil kunne hevdes at sannsynligheten for skred til en viss grad er vurdert gjennom 
faregradsklassifiseringen av faresonene selv om det tidsmessige aspektet (reell 
sannsynlighet) ikke er inkludert i denne utredningen. Faregrad er evaluert på grunnlag av 
topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier og sier dermed noe om ”potensialet” 
for skred. Denne evalueringen er ofte basert på mangelfull informasjon om 
grunnforholdene (ofte kun en enkel sondering, og i noen tilfeller ingen sondering) og er 
således noe konservativt/forsiktig antatt. Det betyr at det i faregradkartene kan være angitt 
for store soner eller faregrad kan være estimert for høyt (for eksempel NGI 2009). 
Supplerende grunnundersøkelser må til for å bedre grunnlaget for vurdering av reell fare. 
NGI påpeker i sin dokumentasjon av faresoneklassifiseringen, at faresonene viser kun 
områder hvor det er potensiell fare for store kvikkleireskred, og at det kan gå skred 
utenfor de påviste sonene (NGI 2008 s.8). 

2.5 Risikokart (metode, dekning og kvalitet) 

Et risikokart skal vise direkte kostnader og andre sosialøkonomiske konsekvenser av et 
skred i det berørte området. Risikokart kombinerer informasjon fra farekart med en 
analyse av alle konsekvenser av et skred (Fell et al 2005). Med denne forståelse av 
innholdet i et risikokart er slike ikke utarbeidet for kvikkleireskred i Norge.  

Gjennom kartleggings- og risikoklassifiseringsprogrammet av kvikkleiresonene er det 
imidlertid laget tilnærminger til risikokart (forenklede risikokart) for alle områder der det 
er påvist kvikkleiresoner. For disse kartene er reell sannsynlighet for skred ikke tatt inn 
direkte, som beskrevet i kapittel  2.4, men faregradsevalueringen er benyttet som en 
tilnærming til sannsynlighet for skred ('Potensialet' for skred). Likeledes er kun et utvalg 
av parametre, og ikke alle sosialøkonomiske konsekvenser tatt hensyn til i forhold til 
vurdering av konsekvensen av et skred. Disse forenklete risikokartene er tilgjengelig på 
www.skrednett.no. 

2.6 Status kvartærgeologisk kartlegging i Norge 

NGU utfører en generell kvartærgeologisk kartlegging, eller løsmassekartlegging, etter 
prosedyrer utarbeidet av NGU (Bergstrøm 1980, Bergstrøm m.fl. 2001). Det produseres 
kart i ulike målestokker for eksempel 1:20.000 og 1:50.000. NGUs kartlegging i perioden 
1981-1987 omfatter arealer innenfor 29 kartblad på Østlandet og 22 kartblad i Trøndelag 
(Follestad og Sveian 1981). Her var det fokus på å kartlegge potensielle 
kvikkleireområder, og dette ble sluttrapportert i 1988 (Bargel 1988). De senere år har små 
leirområder, spesielt i Troms, blitt detaljkartlagt i M 1:10.000-20.000. I noen områder 
finnes det fremdeles kun fylkeskart i målestokk 1:125000, 1:250000 eller 1:310000, og 
disse er ikke detaljert nok til at kartlegging av kvikkleiresoner kan gjøres uten først å 
gjennomføre en mer detaljert løsmassekartlegging. Den generelle løsmassekartleggingen 
ved NGU er blitt videreført i mange landsdeler. Det foreligger en detaljert fylkesvis 
oversikt over status på dekningsgraden av kvartærgeologiske kart i landet med henblikk 
på kvikkleireskred (Solberg et. al 2010).  
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Figur 2.2: Løsmassekartlegging – grønn farge angir dekningsstatus for henholdsvis fra venstre: Fylkeskart, 

N-50 kart og andre spesialprodukter. For detaljer, se www.ngu.no/kart/kartkatalog. 
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3 Alternativer framover 
3.1 Aktsomhetskart 

Enkelte kommuner oppgir behov for en mer detaljert kartlegging av 
kvikkleireforekomster for å lette arbeidet i plan- og byggesaksbehandling. Dette behovet 
må ses på sammen med en vurdering av nytte/kost ved å øke detaljeringsnivået for å 
imøtekomme kommuner som etterspør dette.  

Videre kan et generelt aktsomhetskart for alle leirområder, hvor kvikkleire potensielt kan 
forekomme, være et nyttig og kostnadseffektivt alternativ til detaljkartlegging i enkelte 
områder. I den sammenheng må man akte seg for å pålegge fullstendig 
skredfareutredning for alle tiltak som ligger innenfor slike generelle aktsomhetsområder, 
da dette kartet kun viser områder med potensial for kvikkleireforekomster. Kartene vil 
angi områder hvor det må utvises generell aktsomhet med hensyn til kvikkleire. En 
uttalelse fra geoteknisk eller geologisk fagkyndig om at det åpenbart ikke er kvikkleire i 
området, vil være tilstrekkelig dokumentasjon i forbindelse med planbehandling innenfor 
det generelle aktsomhetsområdet. Slik vil det kun ved faglig mistanke om forekomst av 
kvikkleire bli utført konkrete grunnundersøkelser samt vurdering av ”reell” 
kvikkleireskredfare. Det sistnevnte må behandles nærmere i forbindelse med utarbeidelse 
av retningslinjer og veiledere. Mange kommuner som har kvikkleireproblemstillinger tar 
allerede i dag hensyn til dette ved å sette krav til grunnundersøkelser som et minimum og 
utredning ved eventuelle funn av kvikkleire for alle tiltak i områder under marin grense 
(NVE 2011 og 2010a).  

 

3.2 Fare og risikokart 

Et alternativ er å fortsette produksjon av forenklede farekart (faregrad = spesiell 
aktsomhet) og risikokart etter de kriterier som benyttes i dag. NVE ser imidlertid behov 
for å videreutvikle dagens prioriteringsverktøy, slik at det blir mer dynamisk og baseres 
på utstrakt bruk av GIS, og kanskje uten at det trykkes statiske kart.  

Vurderinger av ”reell” fare for skred må fremdeles utredes gjennom spesialstudier som 
inkluderer supplerende grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser.  

 

3.3 Dekningsgrad og kvalitet 

Den pågående regionale kartleggingen er på ingen måte en detaljkartlegging, men har 
som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store skred, og fanger derfor ikke 
opp mindre områder med kvikkleire som også kan være utsatt for skred. Selv i områder 
der det allerede er kartlagt med hensyn på kvikkleireskredfare, kan det være ytterligere 
behov for mer detaljert kartlegging. Det vil alltid kunne stilles spørsmål om hvor langt det 
statlige kartleggingsprogrammet skal gå i å detaljkartlegge kvikkleiresoner. Av de 
kommunale svarene på spørreundersøkelsen (NVE 2010a) ser vi at det, selv om mange av 
kommunene allerede har kartlagte kvikkleiresoner, ses behov for mer kartlegging. 
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Det må aksepteres at nivå på detaljeringsgrad vil kunne variere fra sted til sted, og det vil 
være naturlig å utrede skredfaren mer detaljert på spesielt utsatte steder. Dette kan 
begrunnes i for eksempel befolkningstetthet eller spesielt ømfintlig infrastruktur. Det 
viktigste er å informere om detaljeringsgraden på kartleggingen i de enkelte områdene, 
begrensninger i kartleggingen samt gi opplæring i hvordan leve og utøve forsvarlig 
arealplanlegging i områder med kjente og ukjente kvikkleireforekomster. Ønsket 
dekningsgrad må også sees i sammenheng med metode og metodeutvikling. 
Metodeutvikling diskuteres i eget avsnitt, se kapittel 4. 
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4 Hva trengs av metodeutvikling 
4.1 Vurdering av aktuelle metoder og behov for 
metodeutvikling 

Den mest pålitelige metoden for påvisning av kvikkleire er fremdeles å ta opp 
uforstyrrede prøver fra grunnen for laboratorieundersøkelse av uforstyrret og omrørt 
skjærstyrke (SGI 2004). Å kartlegge kvikkleireforekomster på regionalt nivå ved utstrakt 
bruk av prøvetaking og påfølgende laboratorietesting er ikke økonomisk eller tidsmessig 
gjennomførbart. Dette var også bakgrunnen for at det i forbindelse med utarbeidelsen av 
metode for kartleggingsarbeidene, som ble igangsatt i etterkant av Rissaskredet, ble satset 
på å benytte enkle og lite tidkrevende undersøkelsesmetoder med pålitelig 
indikasjonsevne. En annen viktig faktor var at utstyret skulle være robust og driftsikkert. 
En av de kritiske faktorene for anvendbarhet av metoder i 
kvikkleirekartleggingsprosjektet er at metoden må kunne skille leire fra andre jordarter, 
samt at endringer i leiras sensitivitet reflekteres (Aas 1979 og NGI 2008). 

Kvikkleirekartleggingen i Norge frem til i dag har kartlagt soner med fare for store 
kvikkleireskred. Mindre forekomster av kvikkleire kan forekomme utenfor de kartlagte 
kvikkleiresonene, og her kan det også gå skred. De fleste kartlagte kvikkleiresonene 
befinner seg i tett bebygde strøk og langs vassdrag. Felles for de kartlagte sonene er at de 
tilfredsstiller de topografiske kriteriene som er satt for kartleggingen (Aas 1979 og NGI 
2008). Kvikkleiresonene er stort sett detektert ved hjelp av punktvise 
dreietrykksonderinger i geologisk/topografisk utvalgte områder, og i noen tilfeller er det 
også utført in situ vingeboring og prøvetaking for å verifisere resultatene fra 
dreietrykksonderingene, men igjen er det bare punktvis informasjon om grunnforholdene 
som legges til grunn. Både NGU og NGI tester ut bruk av resistivitetsmålinger fra 
overflaten og bruk av CPTU med resistivitetsmåler (RCPTU) for å kunne gi indikasjon på 
kvikkleire og finne utstrekningen av denne. Metoden er uegnet i sterkt urbaniserte 
områder, men har så langt vist lovende resultater i lite utbygde områder med homogene 
avsetninger, og det bør utføres en evaluering om hvorvidt metoden skal brukes innenfor 
kvikkleirekartleggingen i fremtiden. 

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 kartlegging av 
kvikkleireskredfare i strandsonen, og det pågår i dag flere parallelle forskningsprosjekter 
for utarbeidelse av metodikk for dette. Forskningsprosjekter ved NGU og ICG har visst at 
mange av skredene som oppstår i strandsonen initieres langs svake lag i sjøen som det bør 
tas hensyn til ved kartlegging (Longva et al. 2003, L'Heureux et. al. 2010). 
Kartleggingsprosjekter har i de siste årene, hvor det har vært relevant, inkludert 
systematisk gjennomgang med plassering av borepunkter også i strandsonen for påvising 
av eventuell kvikkleire.  

Sett i lys av at det pr. i dag finnes mye ny kunnskap som ikke var tilgjengelig da 
kvikkleirekartleggingen begynte (jfr. kapittel 2.1), og på bakgrunn av resultater fra 
pågående utvikling av nye metoder for detektering av kvikkleire, indikasjoner på at 
kvikkleireforekomstene langs kysten er mindre enn de store forekomstene på Østlandet 
og i Trøndelag (Emdal et. al 1997) og nyere internasjonal forskning og metodestudier (for 
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eksempel Lundstrøm 2008, Quinn 2007), bør det vurderes å gå gjennom kriteriene som 
benyttes for kartleggingen og behovet for revisjon av disse. Dette er omfattende arbeid 
som for eksempel kan være grunnlag for doktorgradsstudier. Samtidig er det klart at ny 
og forbedret kartleggingsmetodikk fortsatt må baseres på en metodikk med tilstrekkelig 
pålitelighet, kombinert med praktisk og økonomisk gjennomførbarhet. 

 

4.2 Nødvendig / ønskelig forbedring av 
grunnlagsdata 

Bedre kartgrunnlag med mer detaljer og 1m koter vil åpne for nye muligheter. For 
eksempel kan 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 kan finnes under andre avsetninger. Forbedrede kart gir også en bedre 
oversikt over landskapets form (morfologi) og generelle utvikling for eksempel mht 
erosjon da det vil fremgå om det er mye raviner eller mange groper etter tidligere skred. 
Forbedring av det terrengkotegrunnlaget i og utenfor strandsonen er også nødvendig for 
bedre vurdering av skredfare langs strandsonen spesielt. 
Det finnes i dag mye geologisk og geoteknisk informasjon som er vanskelig tilgjengelig, 
men som hadde vært svært nyttig for saksbehandlere, tiltakshavere og prosjekterende å ha 
tilgang til. Ved å samle 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 
at det kan samles opplysninger om tidligere utredninger, noe som blant annet kan spare 
senere dobbeltarbeid. Det er uttrykt, fra både arealplanleggere og geoteknikere, som svært 
ønskelig at for eksempel www.skrednett.no bygges ut til å formidle også annen 
informasjon om kvikkleire enn det som er tilgjengelig der i dag. 

Det er ønskelig at alle digitale løsmassekart inneholder samme detaljerte informasjon som 
de manuelle, trykte kartene. 

Ved prosjektering eller bygging av nye tiltak oppdages ofte 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 verdifull, og ved å få disse registrert vil man kunne kontinuerlig 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. 

  



 

 19 

5 Identifisering og prioritering av 
områder med behov for 
kartlegging av 
kvikkleireskredfare  

 

Å identifisere områder med potensiell risiko og samtidig søke å begrense antall områder 
på en mest mulig objektiv måte er utfordrende. Ved en slik seleksjon vil man alltid stå i 
fare for å utelate områder som ikke tilfredsstiller de gitte kriterier, men som likevel vil 
kunne være utsatt for fare. 

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 anbefaler vi at man går gjennom en prosess hvor 
kartleggingsmetode gjennomgås i sin helhet, se kapittel 4.1 vedrørende behov for 
metodegjennomgang og metodeutvikling. Arbeidet med forbedring av metode og kvalitet 
er en anbefalt oppgave som må gjennomføres før kartlagte områder kan velges ut for 
suppleringer/oppdateringer. Prioritering av tidligere kartlagte områder for ajourføring 
omfattes derfor ikke av versjon 1.0 av kartleggsplanen. I det videre er det derfor fokusert 
på punkt 1 ovenfor. Spesiell prioritet gis allikevel til noen få områder hvor det foreligger 
indikasjon på behov selv om det tidligere er gjennomført kartlegging. 

Målet med analysene har vært å komme fram til en mest mulig objektiv metode for 
påvisning av områder med behov for kartlegging av kvikkleireskredfare, samt mulighet 
for rangering av de identifiserte områdene. Det har derfor vært et delmål at mest mulig av 
analysene skulle utføres objektivt ved bruk av landsdekkende datasett. Bruk av GIS i 
analysene har derfor vært et overordnet mål. Men, på grunn av for dårlig detaljeringsgrad 
på det landsdekkende kartgrunnlaget, har det hittil ikke vært mulig å inkludere 
topografiske kriterier som er relevant for kvikkleirekartleggingen i GIS analysen.  

5.1 Identifisering av områder med generell 
potensiell fare 

Den eksisterende og landsdekkende modellen av marin grense er forholdsvis grov, og ble 
derfor vurdert til ikke å være egnet alene som grunnlag for identifisering av områder med 
potensiell skredfare. Modellen av marin grense som har vært tilgjengelig er i målestokk 
1:2 000 000 (Holtedahl og Andersen 1960).  

GIS-analysen er basert på bruk av NGUs digitale løsmassekart 
(http://www.ngu.no/kart/losmasse/). Detaljeringsgraden av løsmassekartene varierer, da 
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kartleggingen som ligger bak er utført i ulik målestokk, se kapittel 2.6. Det er viktig å 
merke seg at de kvartærgeologiske kartene fokuserer på avsetningene i overflaten og 
inneholder kun lokal eller veldig generell informasjon om dypereliggende avsetninger. Da 
hav- og fjordavsetninger (hvor kvikkleire forekommer) ofte ligger under andre 
avsetningstyper, må alle andre relevante løsmassetyper inkluderes i GIS-analysen. 
Aktuelle jordarter som inngår i analysens potensielle områder med kvikkleireforekomster 
fremgår av Tabell 5.1. Vindavsetninger er ikke tatt med, dette kommenteres i kapittel  
6.1. Analysen er utført ved å koble modellen som viser marin grense i Norge sammen 
med de aktuelle jordartstypene. Da modellen av marin grense er litt for grov for formålet, 
har vi latt jordartstypene være bestemmende der hvor de strekker seg sammenhengende 
ovenfor marin grense. 

Tabell 5.1 Jordartstyper inkludert i GIS-analysen der det er sannsynlighet for kvikkleireforekomster 

Jordartstyper inkludert i potensielle kvikkleireforekomster SOSI - kode 

Breelv- og elveavsetning 21 

Breelv- og bresjøavsetning (Glasifluvial og glasilakustin) 31 

Innsjøavsetning (Lakustrin avsetning)  35 

Bresjø- og innsjøavsetning (Glasilakustrin og lakustrin avsetning)  36 

Breelvavsetning (Glasifluvial avsetning) 20 

Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning) 50 

Elveavsetning sammenhengende dekke 51 

Flomavsetning (uspesifisert) 53 

Flomavsetning sammenhengende 
 

54 

Fyllmasse (antropogent materiale) 
 

120 

Hav- og fjordavsetning sammenhengende ofte stor mektighet 
 

41 

Hav- og fjordavsetning uspesifisert 
 

40 

Marin strandavsetning sammenhengende dekke 42 

Torv og myr (organisk) 
 

90 

 

I kartutsnittet som vist i figur 5.1 fremgår områder med potensiell forekomst av 
kvikkleire med lakserød farge. Innenfor disse områdene bør det vises generell aktsomhet 
med hensyn til mulig forekomst av kvikkleire. 



 

 21 

 

Figur 5.1: Lakserød farge viser områder med jordarter hvor det etter analysen beskrevet i teksten potensielt 

kan finnes kvikkleire, og hvor det må utvises generell aktsomhet mht skredfare. Utsnittet viser ytre Oslofjord. 

 

 

5.2 Hvor bor og oppholder det seg mennesker 

NVE’s forvaltningsansvar innenfor forebygging av skredulykker retter seg først og fremst 
mot eksisterende bebyggelse. I denne analysen er det derfor lagt vekt på hvor det bor og 
oppholder seg mennesker for utvelgelse av prioriterte områder for skredfare- og 
risikokartlegging i statlig regi. 

Det er utført en innledende GIS analyse som viser potensiell risiko for kvikkleireskred 
(NVE 2010b). 

For vurdering av potensiell risiko i områder med mulig forekomst av kvikkleire, er dette 
visualisert gjennom ruter med fargekoder som angir hvor mange potensielt berørte 
mennesker innenfor de områdene hvor det teoretisk kan være forekomster av kvikkleire, 
dvs. innenfor de lakserøde områdene som beskrevet ovenfor (figur 5.1). I figur 5.2 vises 
inndeling i ulike klasser i et kartutsnitt for Oslofjorden.   
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Figur 5.2: Viser de ulike klassene for et område i Oslofjorden. Lilla tilsvarer klasse 1(flere enn 25 mennesker 

innenfor ruta), rødt klasse 2(7 - 25 mennesker innenfor ruta), oransje klasse 3(2-6 mennesker innenfor ruta) 

og gult klasse 4(1 menneske innenfor ruta) fra modell risikoklasse0 (NVE 2010b).    

 

5.3 Feilkilder, svakheter og muligheter 

Det understrekes at de produserte kartene i figur 5.1 og 5.2 er foreløpige kart som viser 
hvor det bør utvises generell aktsomhet mht kvikkleireskred og er per dags dato ikke 
tilgjengelig for offentligheten. Kartet er kun produsert med det formål å være et verktøy 
for å lage en prioriteringsliste for videre kvikkleirekartlegging. Før en eventuell 
offentliggjøring må kartmaterialet kontrolleres mot tilgjengelig informasjon om 
grunnforholdene og oppdateringer av bakgrunnsmaterialet, slik som bedre modeller for 
marin grense (MG) og forbedret detaljering for løsmassekartene. 

Det at de tilgjengelige løsmassekartene er av ulik detaljering og målestokk, kan gi seg 
utslag i GIS-analysen ved at arealer avmerket med potensial for kvikkleire for eksempel 
senere kan bli endret. En mer detaljert kartlegging kan føre til at mindre fjellblotninger vil 
bli registrert slik at potensielt skredfarlig areal reduseres. Eller områder hvor 
kvartærgeologiske kart i grov målestokk i dag viser tynt løsmasseoverdekke over berg og 
dermed utelates fra GIS analysen, blir mer differensiert etter detaljkartlegging ved at 
mindre områder med hav- og fjordavsetninger kan markeres. 

Det er valgt å inkludere de jordarter hvor det potensielt kan ligge marine leirer under 
andre toppmasser, og på den måten ”fange opp” områder hvor det kan potensielt være 
marine leirer i dybden. Lokalkunnskap vil på et senere stadium kunne tilføye 
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opplysninger om at deler av de markerte områdene ikke har marine leirer, og området kan 
da tas ut av listene.  

Skredfarevurdering er ikke utført i analysen. Det betyr at foreløpig er ikke terrenghelning, 
høydeforskjeller, pågående erosjon, poretrykk og grunnvannstrømning eller andre 
parametre vurdert. For å vurdere disse elementene må man i de fleste tilfeller innhente 
detaljert lokalkunnskap, slik at dette vil bli vurdert i forbindelse med selve 
kartleggingsarbeidene. Noen av disse elementene vil imidlertid bli diskutert på et 
overordnet nivå i forbindelse med den endelige prioriteringen. 

Modellen tar ikke hensyn til at mennesker forflytter seg mellom stedene de oppholder 
seg. Modellen er statisk, og tar derfor ikke hensyn til eventuelle endringer i antall beboere 
i husstandene (basert på antall beboere i husstand pr 2010 i datasett fra Statistisk 
sentralbyrå).  

Det er i denne analysen sett helt bort fra andre potensielle konsekvenser som for 
eksempel kritisk infrastruktur, kulturminner, industri og veier. Analysen har kun fokus på 
hvor mennesker oppholder seg innendørs. I risikoanalysen er det i tillegg til faste bopeler 
tatt med et estimat for hvor mange mennesker som kan være tilstede i andre typer bygg 
enn bolighus. Det er for eksempel estimert at det oppholder seg ett menneske i hytter og 
feriehus (NVE 2010b). Områder langs kysten der det er stor tetthet av hytter og feriehus 
kan derfor tilsynelatende ha stor potensiell risiko til tross for at det er få faste bopeler i 
området.  

5.4 Seleksjon – ved hjelp av GIS 

For å sikre fokus på områder der det oppholder seg flest mennesker (størst potensiell 
risiko), ble det besluttet å se kun på rutene med rød og lilla farge, det vil si ruter av 250m 
x 250m hvor det potensielt oppholder seg 7 eller flere mennesker (NVE 2010b). 

Det ble laget polygoner som omhyller alle røde og lilla ruter fra den innledende analysen 
for å muliggjøre senere sorteringer og analyser i GIS. Polygonene gir således et uttrykk 
for areal hvor det er en potensiell risiko for at flere enn 7 mennesker kan bli berørt av et 
kvikkleireskred. N50-kartbladserien er brukt som referanse for identifisering av områder, 
da dette er en kjent referanse i forhold til tidligere kartlagte områder. I denne omgang 
gjøres det ikke analyser på kartblad som ikke inneholder polygoner, ei heller på kartblad 
som allerede er inkludert i den nasjonale kvikkleirekartleggingen, se figur 2.1. 

Det totale arealet av polygoner er beregnet innenfor de gitte kartbladene. Arealene av 
polygonene er i forkant av arealberegningene klippet mot kartbladene, slik at man unngår 
problemstilling ved arealberegning av polygoner som strekker seg over flere kartblad.  
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Figur 5.3: Illustrasjon av polygonene (lys-lilla) som omslutter alle lilla og røde ruter fra de innledende 

analysene. 

Informasjon om areal av polygonene innenfor hvert kartblad som ikke tidligere er dekket 
av kartleggingen fremgår i tabellform som vist i figur 5.4 med enhet m2

, og fremgår også 
av Vedlegg A. 
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Figur 5.4: Skjermdump av attributtabell i ArcMap. 

Med dette utgangspunktet ble det utført et søk hvor alle kartblad som til nå ikke er 
rapportert i www.skrednett.no ble identifisert og rangert i forhold til totalt areal av 
polygon innenfor kartbladets avgrensninger. Det totale polygonarealet gir uttrykk for det 
totale areal av jordarter innenfor kartbladet hvor det potensielt kan forekomme kvikkleire 
og hvor det samtidig bor mer enn 7 personer pr 250 m x 250 m. Tabell 5.2 gjengir nivå 
for klassifisering benyttet i prioriteringen. 

Tabell 5.2: Areal innenfor polygon brukt i klassifisering av potensiell risiko 

 Rød Oransje Gul Lys Grønn Mørk 
Grønn 

Antall km2 

(Totalt 
polygonareal) 

> 10  5 – 10  3 – 5  1 – 3  < 1  

 

For landet som helhet har dette ført til at det er identifisert kartblad langs hele kysten av 
Norge hvor det kan være behov for kartlegging med hensyn til forekomster av kvikkleire. 
Totalt 83 kartblad ble identifisert med polygonareal større enn 3 km2 (sum av alle røde, 
oransje og gule kartblad), se figur 5.5. Det ble derfor valgt å gå videre med disse 83 
kartbladene med hensyn til kontroll av utfallet av GIS-analysen mot annen kunnskap og 
informasjon. Vedlegg A viser nærmere oversikt over de identifiserte kartbladene. 
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Figur 5.5: Oversikt over kartbladene som ble identifisert i analysen. Kartblad 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. 

5.5 Feilkilder og svakheter ved seleksjonen 

Polygoner som ligger i overgangen mellom kartblader har fått splittet arealet over to eller 
flere kartblader. Områder kan derfor fremkomme med mindre potensiell risiko enn det 
som er virkelig på grunn av den valgte oppdelingen. 

Kartblad som helt eller delvis har vært gjenstand for kartlegging tidligere ble filtrert ut fra 
den videre analysen, se kapittel 5.4. Det er derfor en mulighet for at deler av et kartblad 
ville ha scoret høyt i analysen, men er utelatt på grunn av at nabokommune/ naboområde 
som ligger innenfor samme kartblad, allerede er kartlagt. Dette søkes fanget opp ved 
kontroll mot lokalkunnskap hos NVE’s regionkontorer. Ved fremtidige 
forbedringer/oppdateringer av GIS-analysen bør det tas høyde for dette, slik at ingen 
områder innen N50 kartserien blir systematisk utelatt hvis det tidligere er gjort 
kvikkleireregistreringer i deler av kartbladet. Videre er det funnet feil i tidligere 
kartlegging, da for eksempel kartblad Jøa ved Namsos feilaktig ikke er registrert som 
kartlagt mht kvikkleire. Det er kun en svært liten del av kartbladet som tidligere er dekket 
i kartleggingen, og det er høyst relevant å inkludere andre relevante deler av kartbladet i 
videre kvikkleirekartlegging. Kartbladet er derfor tatt med i videre vurderinger. 

5.6 Historisk skredaktivitet 

Det finnes informasjon om tidligere skredaktivitet i form av registrerte skredhendelser og 
registreringer av gamle skredgroper i terrenget. Tidligere skredaktivitet kan være et tegn 
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på at området fremdeles er ustabilt og at det kan forventes skredaktivitet i området også i 
fremtiden, eller skredhendelser kan tyde på at de ustabile områdene allerede er rast ut, og 
at det ikke lenger er fare for skred i området. Historisk skredaktivitet er derfor ingen 
sikker parameter for rangering av områder. 

Analysen av tidligere skredaktivitet har sett på registreringer fra skredhendelsesdatabasen 
og NGU's løsmassedatabase. Totalt 6 typer registreringer er gjort: 

 Skredhendelse hvor skred er registrert som leirskred 

 Skredhendelse hvor skred er registrert som jordskred 

 Skredhendelse hvor skred er registrert som løsmasseskred 

 Skredhendelse hvor skred er registrert som undervannskred 

 Registrerte skredgroper fra NGU's løsmassedatabase  

 Kommentarer fra manuell gjennomgang av tilgjengelige registrerte data  

Erfaringen fra disse analysene konkluderer med at det ikke kan anbefales å benytte 
tidligere skredhendelser som et avgjørende kriterium for å rangere mellom områder. Dette 
er blant annet begrunnet i at hendelsene som er registrert i hendelsesdatabasen, ikke er 
tilstrekkelig kvalitetssikret. Det ble funnet at mange skred registrert som jord- eller 
løsmasseskred, i virkeligheten viste seg å være isnedfall, steinsprang eller fjellskred. 
Noen tilfeller av snøskred var også registrert som jord- eller løsmasseskred. Denne 
øvelsen viste at det ved bruk av data fra hendelsesdatabasen er nødvendig å gå inn i hver 
enkelt hendelse for kvalitetssikring før data kan benyttes i nye analyser. 

Det viser seg at stedsbestemmelsen til mange av skredhendelsene er svært usikre. Dette 
gjelder spesielt de historiske hendelsene som er hentet fra bygdebøker, kirkebøker og 
lignende.  

Innenfor enkelte kartblad registreres skredhendelser i større grad enn innenfor andre 
kartblad. For eksempel er hendelsene i databasen dominert av registreringer foretatt av 
Statens Vegvesen som har mange registreringer langs veinettet, mens det finnes få 
registreringer knyttet til hus/boliger. 

Analysen har kun sett på hendelser som ligger innenfor de aktuelle jordartene (lakserøde 
områder som vist i figur 5.1) og under marin grense. Løsmassekartenes nøyaktighet og 
kvalitet er derfor bestemmende for kvaliteten på analysen. Pr i dag inneholder trykte kart 
mer informasjon om morfologiske detaljer enn de digitale kartene som er benyttet i 
analysene. Analysene har også medført en del subjektive vurderinger, da hendelser 
registrert som jordskred og leirskred hvor det er bart fjell ikke er tatt med.  

Resultatene fra analysen av tidligere skredaktivitet er presentert i tabell form som vist i 
figur 5.6 og er også overført til kartbladoversikten, se vedlegg A. 



 

 28 

 

Figur 5.6: Skjermdump av attributtabell i ArcMap. 

 

 

5.7 Informasjon fra den kommunale 
spørreundersøkelsen 

Det ble vinteren 2010 gjennomført en spørreundersøkelse med det formål å kartlegge 
opplevd skredfare i kommunene. Når det gjelder relevans for kvikkleire ble kommunene 
stilt følgende spørsmål: 

- Hvilke typer skred vurderes som relevant i deres kommune? (Her var det 
mulig å krysse av for kvikkleire) 

- Er det behov for kartlegging av fare for kvikkleireskred i din kommune? 
(Ja / Nei) 

- Anvis et område med skredfare (Mulig å referere til spesifikt område pluss 
gi kommentarer) 

- Angi prioritet av område for kartlegging (Angi kartrute og type skred) 

- Er det kartlagt skredfare i kommunen tidligere? (Kartleggingsnivå og type 
skred kan angis) 

- Er det registrert tidligere skredhendelser mot bebyggelse? 

Svarene fra de ulike kommunene er presentert grafisk i GIS. For kommuner som har 
besvart at de har områder med fare for kvikkleireskred og der kommunen har stedfestet 
skredfaren til et angitt rutenett, fremkommer den aktuelle ruten i GIS med turkis farge 
som vist i figur 5.7. 
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Figur 5.7: Turkise ruter angir områder hvor den aktuelle kommune har angitt at det er utfordringer mht 

kvikkleireforekomster (Ruter med fargene rød, oransje, gul og grønn viserinndeling av identifiserte kartblad 

ut fra total arealstørrelse av områder med potensiell kvikkleire der befolkningstettheten er midlere eller høy - 

se også figur 5.5) 

Omfanget av kommentarer, kvaliteten og detaljeringsgrad på de kommunale besvarelsene 
er variabel, og ikke alle kommuner har svart på undersøkelsen. Det anbefales derfor ikke 
å legge de kommunale besvarelsene direkte til grunn for prioritering av områder. Det 
anbefales at opplysningene først sjekkes ut mot andre kilder før materialet benyttes i 
videre vurderinger og ved kartlegging. For alle gule, oransje og røde kartblad er svarene 
fra de aktuelle kommunene gjennomgått for å kunne avdekke om informasjon i form av 
for eksempel relevante kommentarer og tilleggsinformasjon. Kommunenes kommentarer 
er kopiert inn i kartbladoversikten, se Vedlegg A.  
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6 Grunnlag for rangering av 
områder 

Det er laget tabeller med sammenstilling av informasjon (se kartbladoversikt, Vedlegg A) 
om henholdsvis de røde, oransje og gule kartbladene. Tabellen er sortert etter totalt 
polygonareal, der de med størst potensiell risko (størst polygonareal) står øverst på lista. 

Aktuelle kommuner innenfor de ulike kartbladene er søkt identifisert. Der kommunenavn 
er angitt i parentes er det en svært liten del av kommunen som ligger innenfor aktuelle 
kartblad, evt. at kvikkleire ikke er relevant for den aktuelle delen av kommunen. 

For kommuner som ikke har svart på den kommunale spørreundersøkelsen er dette angitt 
ved ”-” i kolonnen ”input fra kommunal spørreundersøkelse”. Kommuner som har 
identifisert kvikkleire som en aktuell skredtype og/eller har oppgitt at det er behov for 
kvikkleirekartlegging innen kommunen har ”Ja” i denne kolonnen, og kommuner som 
ikke har pekt ut kvikkleireskred som aktuell skredtype og som har svart aktivt nei på 
spørsmål om behov for kvikkleirekartlegging har ”Nei” i samme kolonne. 

6.1 Kontroll av kartbladene og supplering av 
informasjon 

Da analysene så langt er basert på det som foreligger av digitale løsmassekart, ble de 
trykte kartene gjennomgått for en manuell vurdering av potensielt omfang av kvikkleire, 
samt vurdere omfang av ravinering og eventuelt registrerte skredgroper. 

Denne øvelsen avdekket imidlertid ingen kartblader som burde utgå fra listen. Merk at 
vindavsetninger inngår ikke i de utplukkede jordartene (tabell 5.1), og er dermed ikke 
med i de lakserøde områdene som angir jordarter hvor det potensielt kan forekomme 
kvikkleire. Vindavsetninger ble ikke tatt med da de generelt ikke ble vurdert som store 
potensielle områder med marine avsetninger i dybden, men vi ser at for deler av landet 
kan likevel arealer med vindavsetninger over marine leirer være betydelig. Dette kan 
være tilfelle for kartblad Stavanger, der det er store arealer med vindavsetninger i 
toppmassene. Polygonarealet vil trolig reelt være noe større enn det som er angitt i 
kartbladoversikten for slike områder. 

En interessant observasjon er hvor forskjellige løsmasseavsetningene er i de ulike deler 
av landet. Dette gjør det veldig vanskelig å sette ulike områder direkte opp mot 
hverandre, da kvikkleireforekomstene vil være av svært ulik karakter for de ulike stedene. 
Med bakgrunn i dette ble det besluttet å gruppere kartbladene i ”familier”, som 
gjenspeiler likhetstrekk i avsetninger samt andre områdespesifikke eller geografiske 
likhetstrekk. Ideen er da at om man går inn og gjør detaljvurderinger for behov for 
kartlegging i ett spesifikt område innefor en kartbladfamilie, kan det i etterkant vurderes å 
generalisere omfanget av risikobildet til andre områder innenfor samme kartbladfamilie. 
Dette må dog gjøres med forsiktighet av kompetente personer! For eksempel kan det ut 
fra analysen se ut til at det er et stort behov for kartlegging på nord vestlandet. Det kan 
derfor være naturlig å ta for seg et av de tilsynelatende mest risikoutsatte områdene i 
første omgang, og med bakgrunn i de funn som gjøres der, gjøre en ny vurdering av hvor 
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stort behovet for kartlegging i de øvrige områdene innenfor den aktuelle familien er, se 
vedlegg B – kartbladfamilier. 

I alle foreliggende trykte kvartærgeologiske kart og i prosjektrapporter fra 
kvartærgeologiske detaljstudier er det i teksten angitt mye viktig informasjon om 
avsetningene som har betydning for bl.a. forståelse av skredfare. Det er ikke foretatt en 
systematisk gjennomgang av slike kart og rapporter i forbindelse med arbeidet med 
kartleggingsplanen. Tilbakemeldinger fra kommuner og fylkesmenn viser at 
informasjonen ikke alltid er like kjent, og det bør derfor vurderes å ”løfte” slik 
informasjon ut av kart og rapporter slik at nødvendig aktsomhet utøves i de aktuelle 
områdene selv om farekartlegging og klassifisering ikke er utført.  

 

6.2 Kontroll av foreløpig rangering mot 
lokalkunnskap på NVE’s regionkontor 

NVE’s regionkontor fikk oversendt kartbladoversikten med den foreløpige rangeringen 
basert på totalt polygonareal for gjennomsyn og kommentarer. Dette for å søke å 
eliminere feil og svakheter ved den gjennomførte analysen. Tabell 6.1 sammenstiller 
hovedtrekkene i tilbakemeldingene. For øvrige kommentarer fra NVE’s regionkontor, se 
vedlegg D. 

Tabell 6.1: Oppsummering av kommentarer fra NVE’s regionkontor 

NVE regionkontor Kommentar fra regionkontor Vurderinger i forhold til 

rangering 

Øst Oslo, Aker og Bærum er områder som åpenbart 

trenger kartlegging 

Savner relativt tett befolkede romeriks- og 

østfoldkommuner som ikke har kartlagte soner 

fra før (Rælingen, Lørenskog, Moss, Ski, Ås, 

Vestby, Frogn) 

 

 

 

Har følelse av at det er større behov for 

kartlegging i Sør-Odal, Kongsvinger, Grue og 

Åsnes enn i Nord-Odal og Våler. Typisk for 

Hedmarkskommuner er at bebyggelsen ligger 

på elvesletter (fluviale og glasifluviale 

avsetninger med mulig marine leirer under) 

 

 

Disse har falt ut pga at 

nabokommuner innen samme 

kartblad er kartlagt tidligere. 

Polygonareal er vurdert manuelt 

og Moss foreslås som aktuelt sted 

for kartlegging. Foreslår egen 

aktivitet for gjennomgang av 

dekningsgrad på alle tidligere 

kartlagte kartblad. 

Det må gjøres en grundig 

kvartærgeologisk vurdering før 

endelig innbyrdes prioritering 

fastsettes. 

Sør Tilbakemelding i form av kommentarer til de 

enkelte kartblad, se vedlegg D 

Mener kartbladene Kristiansand, Arendal, 
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Lillesand, Tjøme og hele Vestfold 

børprioriteres foran andre i regionen. Rogaland 

foreslås lavere prioritet. 

Vest I Rauma kommune er Åndalsnes-deltaet 

undersøkt ved hjelp av tilskudd fra NVE. 

Rapporten friskmeldte det undersøkte området 

i hovedsak. 

 

Sett i lys av disse funn, foreslås en 

grundig kvartærgeologisk og 

topografisk vurdering før endelig 

innbyrdes prioritering fastsettes, 

men man vet det finnes kvikkleire 

lengre inn på land i enkelte 

terrasser. Fersk skredhendelse 

med etterfølgende undersøkelse 

indikerer til dels mektige soner 

med sensitiv/kvikk leire i området 

Setnesreiten. 

Midt Tilbakemelding i form av rangering, se vedlegg 

D. Stort behov for kartlegging av strandsonen 

systematisk i Namsosområdet sett i lys av 

skredet i Kattmarka i 2009 og påfølgende 

bekymringsmeldinger.  

 

Nord Dersom det skal prioriteres kartlegging i 

Kirkenes-området, er det en forutsetning at 

områdene som kommunen utpeker inkluderes i 

kartleggingen. For detaljert tilbakemelding mht 

de enkelte kartblad, se vedlegg D. 

 

 

 

6.3 Innspill fra fylkeskommuner og fylkesmenn på 
kommunenes tilbakemeldinger 

Fylkesmenn og fylkeskommuner har fått anledning til å se gjennom besvarelsene fra 
kommunene i sin region, og komme med supplerende informasjon og tilbakemeldinger til 
den kommunale spørreundersøkelsen. Besvarelser som omhandler kvikkleire er 
sammenstilt i tabell 6.2. 
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  Tabell 6.2: Sammenstilling av tilbakemeldinger fra fylkesmenn og fylkeskommuner 

Fylkeskommune / Fylkesmann Kommentar vedr. behov for kvikkleirekartlegging  Evt. bemerkninger 

Fylkesmannen i Finnmark Påpeker behov for kvikkleirekartlegging i 

Hammerfest, og antyder at det er et udekket behov 

for kartlegging i flere Finnmarkskommuner. 

 

Fylkesmannen i Troms Behov for kartlegging av fare for kvikkleireskred i 

Målselv og mulig også i Bardu, Sørreisa og Skånland 

Det er foretatt kartlegging i 

Målselv. Sørreisa ligger 

innenfor kartblad hvor det 

tidligere er utført kartlegging. 

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen påpeker at det er viktig å fortsette 

kvikkleirekartleggingen i fylket. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Generelt i Sør-Trøndelag behov for kartlegging mht 

kvikkleireskred. 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

& Møre og Romsdal 

Fylkeskommune 

Ingen kommentarer vedr. kvikkleire   

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Ingen kommentarer vedr. kvikkleire  

Fylkesmannen i Hordaland Ingen kommentarer vedr. kvikkleire  

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen peker på behov for 

kvikkleirekartlegging i kommunene: Kristiansand, 

Vennesla, Songdalen og Søgne 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen ber om at det prioriteres kartlegging 

under marin grense (MG) i alle kystkommuner og i 

tillegg i Birkenes. 

 

Aust-Agder Fylkeskommune Påpeker behov for kvikkleirekartlegging i områder 

under MG. Det opplyses at Lillesand har utarbeidet 

aktsomhetskart for kvikkleireskred. 

 

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen mener kommunene Notodden, 

Sauherad og Porsgrunn bør prioriteres 

Porsgrunn ligger innenfor 

kartblad hvor det tidligere er 

utført kartlegging. 

Fylkesmannen i Vestfold Kartlegging av skredfare knyttet til 

kvikkleireområdene bør være 1. prioritet. Størst 

utfordringer i kommunene Larvik, Lardal, 

Sandefjord, Stokke, Re, Holmestrand og Sande 

 

De nevnte kommuner ligger 

innenfor kartblad hvor det 

tidligere er utført kartlegging 

Fylkesmannen i Buskerud Alle kommuner i fylket under MG har 

kvikkleireutfordringer. Bebygde områder i Hønefoss, 

Kongsberg, Eiker-kommunene, Drammen og Lier 

ønskes prioritert. 

De nevnte kommunene ligger 

innenfor kartblad hvor det 

tidligere er utført kartlegging. 

Regiongeolog i Buskerud, 

Telemark og Vestfold 

Peker ut følgende høyrisikoområder: boligområder på 

leiravsetninger langs hele kysten, Drammen by, 

Lierstranda/dalen, Mjøndalen, Hokksund, Modum, 

Hønefoss m/omegn, Grenland, Lågendalen  

De fleste av de nevnte 

områdene er områder som 

allerede er dekket av den 

generelle kartleggingen. 

Stemmer bra med innspill gitt 

av NVE’s regionkontor 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus I tillegg til de kommunene som har svart på 

spørreundersøkelsen, ser fylkesmannen behov for 

Disse kommunene ligger 

innenfor kartblader hvor det 
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kartlegging i Nittedal, Fet og Ullensaker tidligere er utført kartlegging. 

Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen er ikke kjent med at det er utfordringer 

mht kvikkleire andre steder enn i de sørlige delene av 

fylket: Odalskommunene, Kongsvinger og Eidskog  

Sør-Odal ligger innenfor 

kartblad hvor det tidligere er 

utført kartlegging. 

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen er i tvil om relevans av fare for 

kvikkleireskred i fylket. 

 

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen ber om at vi prioriterer de kommuner 

som selv har påpekt et behov, samt at følgende 

kommuner som ikke har besvart spørreundersøkelsen 

vurderes: Spydeberg, Eidsberg og Askim 

De nevnte kommunene ligger 

innenfor kartblader hvor det 

tidligere er utført kartlegging 

Østfold Fylkeskommune Behov for kvikkleirekartlegging og fokus på dette er 

”typisk” for Østfoldkommunene.  

 

 

6.4 Gjennomgang av kvartærgeologisk dekning 

Det er gjort en analyse av tilgengeligheten av kvartærgeologiskekart som grunnlag for 
kvikkleirekartlegging i fremtiden. Denne analysen tar utgangspunkt i de rød-oransje-gule 
identifiserte kartblad og NGUs digitale kartkatalog med tilføyelser fra enkelte 
kartleggere, se vedlegg C. Som det fremgår av lista er det store variasjoner i 
kvartærgeologisk dekningsgrad i målestokk  N50 (1:50 000), som regnes som minimums 
nivå mht kvalitet på løsmassekartlegging før videre kvikkleirekartlegging, er ikke 
tilgjengelig for alle identifiserte kartblad. Se også sammenstilling over kvartærgeologisk 
dekning med fokus på leirskredproblematikk (Solberg et al 2010). 
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7 Anbefalinger 
Basert på de analyser som er gjennomført, samt innsamling og systematisering av 
informasjon og data anbefaler kvikkleiregruppen i første omgang å prioritere oppgaver 
som gjengis i tabell 7.1 nedenfor. Oppgavene er ikke innbyrdes rangert, men er tilfeldig 
listet. 

Tabell 7.1: Forslag til prioriterte oppgaver 

Prioriterte oppgaver 

(urangert): 

Kommentar Forutsetning 

Videreføring av den regionale 

kartleggingen 

Faregradsevaluere områder med 

potensiell skredfare 

Ta i bruk nyere metoder i 

kartleggingsarbeidet for videre 

utprøving og dokumentasjon 

Kvartærgeologisk kartlegging må 

kompletteres 

Systematisk gjennomgang av 

områder hvor det tidligere har 

vært utført kvikkleirekartlegging, 

jfr utfordring 2) i kapittel 5. 

 

Vurdere omfang og metode med 

tanke på mulig fremtidig 

systematisk gjennomgang av alle 

tidligere kartlagte områder.  

Spesiell fokus på 

strandsoneproblematikk, 

dokumentasjon samt dekningsgrad 

generelt. 

Grunnlagskart med kvalitet 

tilsvarende laserskanning er 

ønskelig. 

 

 

Avklare muligheter for ”flybåren” 

batymetri (Lidar). (Batymetri = 

topografisk sjøbunnkartlegging) 

Metodeutvikling  Gjennomgang av eksisterende 

kartleggingsmetode med vurdering 

av behov for revisjon. 

Spesiell fokus på metode for 

vurdering av utløpsområder. 

 

Forutsettes gjennomført som en 

større studentoppgave. 

 

MSc eller Phd oppgaver 

Sammenstille informasjon om 

eksisterende kvikkleiresoner 

Samle og presentere all oppdatert 

informasjon om eksisterende 

kvikkleiresoner 

Avtale med berørte aktører 

Presentasjon via skrednett 

Samle og registrere informasjon 

om nye kvikkleiresoner 

Dette er nye soner som oppdages 

av 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. 
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8 Fylkesvis prioritering av 
områder for regional 
kvikkleirekartlegging 

For en mest mulig enhetlig fremstilling av behov for skredfarekartlegging i den 
overordende kartleggingsplanen, er det utarbeidet en fylkesvis oversikt over områder som 
vurderes kartlagt mht kvikkleireskredfare i fremtiden. Basert på tidligere utførte GIS-
analyser (se kapittel 5), gikk gruppen gjennom alle fylkene med dette formålet. 

Som tidligere nevnt, er geologien og løsmasseavsetningens natur svært ulik fra landsdel 
til landsdel. I tillegg er det noen fylker og kommuner hvor det allerede er utført mye 
kartlegging, slik at kunnskapsnivå om kvikkleireforekomstene der er mye høyere enn 
andre steder. Dette gjør det vanskelig å sette fylkene opp mot hverandre, og det er derfor 
valgt å vise en eller to prioriteringer innenfor hvert fylke der dette har vært mulig. De 
øvrige aktuelle områdene angis urangert.  

Mange av områdene som kan være aktuell for kartlegging, mangler tilstrekkelig 
kvartærgeologisk kartlegging, og dette må derfor på plass før registrering av 
kvikkleiresoner med faregradsevaluering kan utføres.  

På grunn av svakheter i metoden som er benyttet i analysene (se kapittel 5), vil det kunne 
forekomme områder som ikke har kvikkleireforekomster i fylkeslistene, samt at noen 
områder med fare kan ha blitt uteglemt. Det er derfor en forutsetning at det gjøres mer 
innhenting av lokalkunnskap i forbindelse med igangsetting av kartlegging i nye områder. 
Listene må derfor oppfattes som orienterende. Det er utarbeidet fylkesvise kart som viser 
hvor de aktuelle områdene for kartlegging ligger, se kapittel 8.2. Det påpekes at 
avgrensningen av områdene er orienterende, og at endelig avgrensning av områder for 
kartlegging gjøres i forbindelse med igangsetting av kartlegging i nye områder. 

Det er videre 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. 
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8.1 Fylkesvis oversikt over områder aktuelle for 
kartlegging 

 

 
 

FINNMARK  

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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

Porsanger Lakselv og ellers områder langs 
Porsangerfjorden, som for 
eksempel Børselv 

1 

Kirkenes (2434-2) Sør-Varanger Området Kirkenes – Langfjorden 
og området ved Neiden 

 

Mangler kvartærgeologisk kart for 
deler av området 

 

x Høybuktmoen (2434-3) 

Neiden (2334-2) 

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 

Mangler kvartærgeologisk kart  

x 

TROMS  

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. 

Usikkert om tilstrekkelig dekning 
av kvartærgeologisk kart for deler 
av området 

x 
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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 

NORDLAND  

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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

Bodø, 
Fauske 

Strekningen Bodø-Valnesfjord-
Fauske 

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 

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 
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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  x 

Arstaddalen (2028-4) Beiarn Gjelder nedre Beiardalen 

Mangler kvartærgeologisk kart 

x 

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  x 

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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NORD TRØNDELAG 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Snåsa (1823-3) Snåsa Området Grana – Jørstadelva 

Nytt kvartærgeologisk kart 
foreligger 

1 

Namsos (1723-4) Namsos, 
Namdalseid, 
Overhalla 

Gjelder spesielt strandsoner 2 

Foldereid (1724-1) Nærøy Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 

Nord Flatanger  (1624-
2) 

Flatanger, 
Namdalseid 

Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 

Jøa (1724-3) Namsos, 
Fosnes 

 x 

Kolvereid (1724-4) Nærøy, 
Vikna 

 x 
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SØR TRØNDELAG 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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

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

Strandområdet rundt Vinjeøra, 
terrasser ut mot Vinjefjorden 

1 

Hølonda (1521-2) Orkdal, 
Meldal 

 2 

Snillfjord (1521-4) Snillfjord Området rundt Krokstadøra, ut mot 
Snillfjorden 

x 

Løkken Verk (1521-3) Meldal  x 

Orkanger (1521-1) Orkdal  x 

Osen (1623-4) Osen  x 

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

Roan, Åfjord Kvartærgeologisk kart er under 
produksjon 

x 

Åfjord (1622-4) / 
Botngård (1522-1) 

Åfjord  x 
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MØRE OG ROMSDAL 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Eide (1320-4) /  

Tingvoll (1320-1) 

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, 
Tingvoll 

 x 

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

Averøy  x 

Stangvik (1420-4) Tingvoll, 
Surnadal, 
Rindal 

Inkluderer Surnadalsøra x 

Elnesvågen (1220-1) Fræna, 
Aukra 

 x 

Sunndalsøra (1420-3) Sunndal Terrasseformasjoner i nedre del av 
Sunndalen, ned mot Sunndalsøra 

x 

Eresfjord (1320-2) Nesset  x 

Åndalsnes (1320-3) Rauma, 
Molde 

Terrasseformasjoner i nedre del av 
Romsdalen, ned mot Åndalsnes 

x 

Vestnes (1220-2) Vestnes, 
Molde, 
Midsund 

 x 

Brattvåg (1220-3) Midsund, 
Haram 

 x 
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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 Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 
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SOGN OG FJORDANE 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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

Eid, Gloppen  x 

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

Stryn Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 

Dale (1117-1) Askvoll, 
Fjaler 

 x 

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 / 

Bygstad (1214-4) 

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 

Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 

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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HORDALAND 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Bergen (1115-1) Bergen Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 

Voss (1316-3) Voss Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 

ROGALAND 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Stavanger (1212-4) / 
Nærbø (1212-3) 

Klepp, Hå, 
Sola, 
Stavanger, 
Sandnes, 
Randaberg 

 1 

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 
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VEST AGDER 

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 

Deler av aktuelt område ligger i 
Aust Agder 

x 

AUST AGDER 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Arendal (1611-4) Grimstad, 
Arendal, 
Froland 

 1 

Lillesand (1511-1) Lillesand, 
Birkenes, 
Grimstad 

Usikkert om tilstrekklig dekket av  

kvartærgeologisk kart 

x 

Tromøy (1611-1) Arendal  x 

Gjerstad (1612-1) Gjerstad Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

x 
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TELEMARK 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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

Notodden, 
Hjartdal 

Usikkert om tilstrekkelig dekket av 
kvartærgeologisk kart 

1 

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

Notodden, 
Sauherad 

 2 

VESTFOLD 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Tjøme (1813-2) Tønsberg, 
Nøtterøy, 
Tjøme, 
Stokke, 
Horten 

Inkluderer deler av Tønsberg 1 

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

Larvik  x 

BUSKERUD 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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 
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AKERSHUS 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Asker (1814-1) Bærum, 
Asker 

 1 

”Indre østlandet” 

Områder på kartblad: 

Drøbak (1814-2), 
Fetsund (1914-1), Ski 
(1914-3) og Oslo (1914-
4) utenfor Oslo 

Aurskog-
Høland, Fet, 
Enebakk, 
Rælingen, 
Skedsmo,  
Lørenskog, 
Ski, Ås, 
Frogn, 
Vestby, 
Sørum 

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

2 

Bjørkelangen (2014-4) Aurskog-
Høland 

 x 

HEDMARK 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

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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ØSTFOLD 

Kartblad (N50) Berørte 
kommuner 

Merknader Prioritering  

(x = ikke rangert) 

Horten (1813-1) Moss, 
Rygge, Råde 

Området på østsiden av 
Oslofjorden, bla Moss 

1 
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8.2 Fylkesvise oversiktskart over områder aktuelle 
for kartlegging 
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10  VEDLEGG: 
 
 
Vedlegg A: Kartbladoversikten 
 
Vedlegg B: Kartbladfamilier 
 
Vedlegg C: Status kvartærgeologisk kartlegging for identifiserte kartblad 
 
Vedlegg D: Innspill fra NVE’s regionkontor 
 



Oppsummering av info om orange kartblad, dvs kartblad der total polygonareal er mellom 5 og 10 km2 

Kartblad nr. Kartblad navn Totalt polygonareal Tidligere skredaktivitetInput fra kommunal spørreundersøkelse Kommuner innenfor kartbladet Kommentar fra spørreundersøkelsen Kommentar Tidligere skredaktivitet Kommentar

1 1220-3 Brattvåg 9 926 414 - Haram Ja Trolig ikke relatert til leire

Nei Midsund

Nei Skodje

(Ålesund, Vestnes)

2 2014-1 Skotterud 8 806 823 Nei Eidskog Nei Ingen registrerte hendelser

(Aurskog-Høland, Rømskog)

3 1714-3 Notodden 8 740 682 Ja Notodden Ingen av de bebygde områdene under marin grense er kartlagt. Ja

Ja Sauherad Med kvikkleireskred lar jeg også innbefatte skred i ustabile siltmasser med høyt poretrykk - kanskje den mest relevante typen i Sauherad

(Kongsberg)

4 2016-4 Elverum 8 375 000 Nei Elverum Ja Mange hendelser over MG, mange jordskred

(Løten, Våler)

5 1332-3 Tjeldsundet 7 748 333 Ja Skånland Har områder med leire. Usikker hvorvidt dette kan karakteriseres som kvikkleire. Sandstrand-området Ja

Nei Harstad

Nei Tjeldsund

(Kvæfjord, Evenes)

6 1411-3 Lyngdal 7 579 912 Nei Lyngdal Ja Ingen hendelser i marine avsetninger

- Lindesnes

7 1321-2 Kristiansund 7 567 096 - Kristiansund Ja

Nei Tingvoll

Ja Aure enkeltregistreringer av kvikkleire gjort i fobindelse med veiarbeid etc.

(Halsa)

8 2014-4 Bjørkelangen 7 475 883 - Aurskog-Høland Nei Ingen registrerte hendelser

(Rømskog, Eidskog)

9 1132-2 Stokmarknes 7 349 090 Nei Hadsel Nei Ingen registrerte hendelser

Nei Bø

Nei Sortland

10 1614-2 Gransherad 7 134 317 Ja Notodden Ingen av de bebygde områdene under marin grense er kartlagt. Ja Jordskred trolig relatert til leire

Nei Hjartdal

(Bø)

11 1218-1 Nordfjordeid 6 990 710 Ja Eid Område på Mel. Ja

Nei Gloppen

(Volda)

12 2129-3 Rognan 6 879 036 Nei Saltdal Ja Flere jordskred relatert til forvitringsmateriale

Ja Fauske (Kartblad Fauske (2129-4) er kartlagt i 2009 og overlevert 

(Bodø)

13 1724-4 Kolvereid 6 737 114 Ja Nærøy Spesielt behov i Kolveried, Oplø og Foldereid Nei Skred i Nærøy ikke registrert ???

- Vikna

14 1115-1 Bergen 6 687 500 Nei Bergen Nei Kun jordskredhendelser - lite leire kartlagt

(Askøy, Fjell, Sund)

15 1521-2 Hølonda 6 545 213 Ja Meldal Ja

Ja Melhus Melhus kommune har allerede gjennomført betydelige supplerende undersøkelser i vår kommune med hjelp av NVE. Mye arbeid gjenstår imidlertid

- Skaun

Ja Orkdal Det er påvist få områder, men mangel på kunnskap i enkelte områder gir behov for kartlegging.

(Midtre Gauldal)

16 1411-2 Mandal 6 545 087 Nei Mandal Ja

Nei Lindesnes

Ja Søgne

(Marnadal, Sogndalen)

17 1712-1 Langesund 6 279 751 Ja Larvik Alle områder under marin grense i hele kommunen må prioriteres Ja

- Bamble

- Kragerø

18 1321-3 Bremsnes 6 152 786 - Kristiansund Ja Begge markert i marine avsetninger

Ja Averøy Det er mindre lokale forekomsterav kvikkleire i sjønære områder flere steder, bl.a. Kristvika og Kvernes.

(Eide)

19 1318-1 Stryn 6 000 000 Nei Stryn Ja Mange hendelser som ikke er relatert til leire

(Gloppen, Hornindal, Stranda)

20 2035-3 Lakselv 5 937 500 Nei Porsanger Ja Leirskred også ført som jordskred

21 1119-3 Vanylven 5 937 500 Nei Vanylven Ja Mange hendelser over MG, mange relatert til jordskred

- Selje

Nei Sandøy

22 2015-2 Kongsvinger 5 926 186 - Kongsvinger Nei

Nei Eidskog

Nei Sør-Odal

23 1420-4 Stangvik 5 685 638 Nei Tingvoll Ja Fleste hendelser ikke relatert til leire

Ja Surnadal

(Sunndal, Nesset)

24 1928-4 Meløy 5 661 770 Nei Meløy Nei Ingen relevante hendelser

(Gildeskal)

25 1213-3 Rennesøy 5 601 726 - Rennesøy Nei Ingen hendelser relatert til leire

Nei Randaberg

Ja Stavanger (Aktuelt - Men angir ikke behov for kartlegging)

(Finnøy, Bokn, Stord, Kvalsøy)

26 1232-4 Myre 5 464 906 - Øksnes Ja Hendelsen er registrert dobbelt

Nei Sortland

Nei Andøy

27 1219-1 Stranda 5 427 825 Nei Stranda Nei Ingen hendelser relatert til leire

Ja Stordal Ved utgraving av tomter har ein komt over område som tyder på ustabil leire

Ja Sykkylven Kvikkleire registrert nokre stader i kommunen. Usikkert om omfang representere rasfare.

Nei Ørskog

(Vestnes, Nordal)

28 2435-3 Vadsø 5 062 500 Ja Vadsø Nei Ingen registrerte hendelser



Oppsummering av info om røde kartblad, dvs kartblad der total polygonareal er større enn 10 km2 

Kartblad nr. Kartblad navn Totalt polygonareal Input fra kommunal spørreundersøkelse Kommuner innenfor kartbladet Kommentar fra spørreundersøkelsen Tidligere skredaktivitet Kommentar

1 1814-1 Asker 87 582 313 - Asker ja

Ja Bærum  Oppfølging av kartlegging av potensielle faresoner for leirskred. Engerjordet.Samordning med nasjonale Klsoner

Ja Oslo NGI jobber med kvikkleireskredkart for Oslo, på aktsomhetsnivå. Oslo kommune forutsetter at aktsomhetskartet vil være tilpasset kommunens behov i kommuneplanarbeidet.

Ja Røyken Det er påvist kvikkeire i Slemmestad/Bødalen under utarbeidelse av flere planer.

Ja Nesodden

(Hole, Lier)

2 1813-2 Tjøme 30 495 792 Ja Nøtterøy nei mye marine avsetninger!

Nei Tjøme

Ja Stokke Det er flere områder som har behov for utredning. Merkedamselva. Stokke sentrum. Områdene som grenser mot jernbanetrase gjennom Stokke. Områdene ved Vårnesbekken

(Tønsberg)

3 1212-4 Stavanger 23 679 113 Ja Stavanger (Aktuelt - men angir ikke behov for kartlegging ja

Nei Sola

Nei Randaberg

- Sandnes

Klepp

4 1219-4 Sykkylven 21 335 412 Ja Sykkylven Kvikkleire registrert nokre stader i kommunen. Usikkert om omfang representere rasfare. ja hendelser trolig ikke relatert til leire

Nei Ørsta

Nei Sula

 Nei Ålesund

Nei -Skodje

5 1534-3 Tromsø 21 035 446 Ja Tromsø Forutsetter at utbyggingsselskap foretar nødv. utredninger på forhånd ja

6 1511-3 Kristiansand 20 486 355 Ja Søgne Leireområdet ja

Ja Kristiansand Veldig begrenset, men bør skjekkes

Ja Songdalen Kjenner til to område. Det ene (Birkelid) er vist på kartet. Det andre er på Nodeland ved jernbanelinjen. Her holder jernbanen på med undersøkelser.

7 1113-1 Haugesund 19 642 691 Nei Haugesund nei

Nei Karmøy

(Tysvær)

8 1611-4 Arendal 17 486 832 Ja Grimstad ja

Ja Arendal

9 1119-1 Ålesund 17 003 046 Nei Ulstein ja mange hendelser ikke relatert til leire

- Hareid

Nei Herøy

Nei Ørsta

Nei Giske

(Ålesund)

10 1220-1 Hustad 15 943 548 Nei Fræna nei

Nei Aukra

(Molde)

11 1220-2 Vestnes 15 177 207 Nei Midsund ja hendelser trolig ikke relatert til leire

Nei Molde

Nei Vestnes

(Haram, Skodje, Ørskog)

12 2016-2 Flisa 14 711 255 - Åsnes nei

Ja Våler

- Grue

13 1232-3 Sortland 12 285 093 Nei Sortland nei

Nei Hadsel

(Lødingen)

14 1320-4 Eide 11 050 202 Nei Eide ja hendelser trolig ikke relatert til leire

Nei Fræna

Nei Molde

- Gjemnes

Ja Averøy Det er mindre lokale forekomsterav kvikkleire i sjønære områder flere steder, bl.a. Kristvika og Kvernes.

15 2015-4 Odalen 10 974 472 Ja Nord-Odal I praksis omfatter dete det meste av det dyrka og bebygde arealet i kommunen under marin grense nei

Nei Sør-Odal

(Nes, Grue, Åsnes, Kongsvinger)

16 2015-1 Brandval 10 720 892 Nei Grue ja

- Kongsvinger

Nei Sør-Odal

17 2029-4 Bodø 10 625 000 Nei Bodø nei

18 1119-2 Volda 10 286 691 Nei Vanylven ja mange hendelser ikke relatert til leire

- Volda

Nei Ørsda

(Herøy, Ulstein)

19 1232-4 Harstad 10 062 500 Nei Harstad ja jordskred ikke relatert til leire

(Kvæfjord, Barkøy)

 



Oppsummering av info om gule kartblad, dvs kartblad der total polygonareal er mellom 3 og 5 km2 

Kartblad nr. Kartblad navn Totalt polygonareal Input fra kommunal spørreundersøkelse Kommuner innenfor kartbladet Kommentar fra spørreundersøkelsen Tidligere skredaktivitet Kommentar

1 1320-1 Tingvoll 4 937 500 Ja Nesset Eidsvåg sentrum Ja Kun to hendelser muligens er relatert til leire

- Gjemnes

Nei Tingvoll

Nei Molde

2 1417-2 Lærdalsøyri 4 841 513 Ja Lærdal Ja Mange jordskred som ikke er relatert til leire

Ja Årdal Leire i Seimsdalen men vet ikke om der er KL

(Luster, Sogndal)

3 1433-1 Lenvik 4 768 934 - Lenvik Ja

- Målselv

Ja Balsfjord Nordkjosbotn - Bergneset, Kantornes - Nordkjosbotn,Kantornes - Stornes

4 1320-3 Åndalsnes 4 746 419 Ja Rauma Vi har små kvikkleireforekomster som kan undersøkes nærmere for omfang og konsekvens. Åndalsnesdeltaet. Innfjorden Ja Mange hendelser ikke relatert til leire

Nei Molde

5 1633-4 Storfjord 4 727 623 Nei Storfjord Ja

Nei Lyngen

6 2029-1 Valnesfjord 4 475 688 Nei Bodø Ja

Ja Fauske (Kartblad Fauske (2129-4) - er kartlagt i 2009 og rapport overlevert kommunen)

7 1432-3 Gratangen 4 418 977 - Gratangen Ja Bjerkvik under kartlegging

- Lavangen

Ja Narvik Håkvik, Bjerkvik

8 1314-3 Sauda 4 312 500 Ja Sauda Ja Trolig ikke relatert til leire

Nei Suldal

9 2235-2 Polmak 4 085 878 Ja Tana Områder er interessante for nærmere kartlegging: Austertana (Leirpollen), Smalfjord, Golgutjohkka, Luftjok, Skippagurra Ja Det finnes flere skredgroper som ikke er kartlagt

10  1734-4 Nordreisa 4 022 370 Ja Nordreisa Galsomælen fyllplass, Området Styggøya.Nordkjos.Leirbukt.Sokkelvik.Storvik.Sandelv, Arildselv. Bakkeby Nei

Ja Kvænangen Alteidet, Burfjord, og Badderen

11 1511-2 Høvåg 3 997 251 - Lillesand Nei

Ja Kristiansand Veldig begrenset, men bør sjekkes.

12 1317-3 Balestrand 3 912 208 Nei Balestrand Ja Mange hendelser som er relatert til leire

Ja Vik

13 1826-4 Tjøtta 3 892 719 - Alstadhaug Nei

- Herøy

(Vefsn, Vevelstad)

14 1432-1 Bardu 3 874 019 - Bardu Ja Leirskred. Deler av området er kartlagt

Nei Salangen

15 1533-2 Tamokdalen 3 869 330 Ja Balsfjord Nordkjosbotn - Bergneset, Kantornes - Nordkjosbotn,Kantornes - Stornes Ja Løsmassehendelser relatert til jordskred, ikke leirskred

(Målselv)

16 1634-2 Kåfjord 3 750 531 - Kåfjord Ja

(Nordreisa)

17 1233-2 Dverberg 3 750 000 - Andøy Nei Ingen registrerte hendelser

18 1827-2 Nesna 3 750 000 Ja Leirfjord Ja Alle hendelser er trolig leirskred

- Nesna

(Dønna)

19 1331-1 Skjomen 3 726 137 Nei Ballangen Nei Ingen hendelser under MG

Ja Narvik Håkvik, Bjerkvik

Nei Evenes

20 1511-1 Lillesand 3 696 353 - Birkenes Nei

Ja Kristiansand Veldig begrenset, men bør sjekkes.

- Lillesand

(Grimstad)

21 1521-3 Løkken 3 635 935 Ja Rindal Ved et boligfelter (Vestre) i Rindal sentrum Ja Trolig ikke relatert til leire

Ja Meldal

(Orkdal, Hemne)

22 1214-2 Etne 3 630 289 Ja Etne Silde/Enge og Fitje (nord for Etne sentrum).Silde/Enge og Fitje. Ja Trolig ikke relatert til leire

Ja Vindafjord Har områder med marin leire, men er usikker på risikoen for skredfare

23 1113-2 Skudeneshavn 3 607 308 Nei Karmøy Ja

(Bokn)

24 1634-1 Rotsundet 3 596 070 Ja Nordreisa Galsomælen fyllplass, Området Styggøya.Nordkjos.Leirbukt.Sokkelvik.Storvik.Sandelv, Arildselv. Bakkeby Ja Sokkelvik - utviklet seg fra sjø til land

Nei Skjervøy

25 1213-2 Jørpeland 3 562 500 Ja Hjelmeland Ja Hendelser trolig ikke relatert til leire

Nei Strand

(Finnøy)

26 1421-4 Skardsøya 3 507 210 Ja Aure enkeltregistreringer av kvikkleire gjort i fobindelse med veiarbeid etc. Ja

- Hitra

(Smøla)

27 1433-3 Finnsnes 3 436 231 Ja Dyrøy Marine avsettninger Finnlandsmoen og Espenes Nei Alle registrerte hendelser ligger over MG

Ja Tranøy Strandsonen i Vangsvik undersøkes i disse dager, det vil sannsynligvis være behov for videre undersøkelser.

- Lenvik

(Sørreisa)

28 1812-4 Stavern 3 365 542 Ja Larvik Alle områder under marin grense i hele kommunen må prioriteres. Nei Ingen registrerte hendelser

29 2016-3 Våler 3 351 117 Ja Våler Dette gjelder områder langs Hobølelva i Våler kommune. Tror det meste av dette området er kartlagt av NVE før. Nei Ingen registrerte hendelser

(Løten, Stange, Nord-Odal, Åsnes)

30 1117-1 Dale 3 312 500 Nei Fjaler Svært små eller ikkje eksisterande marine avleiringar Ja Mange hendelser som ikke er relatert til leire

Nei Askvoll

(Naustdaø, Flora, Hyllestad)

31 1120-2 Vigra 3 262 144 Nei Giske Ja Trolig ikke relatert til leire

- Haram

32 1421-1 Hemne 3 242 789 Ja Hemne Nei Ingen registrerte hendelser under MG

Ja Aure enkeltregistreringer av kvikkleire gjort i fobindelse med veiarbeid etc.

(Snillfjord, Hitra)

33 1316-3 Voss 3 187 500 Nei Voss Ja

34 1421-2 Vinjeøra 3 171 326 Ja Surnadal Ja Trolig ikke relatert til leire

Ja Rindal Ved et boligfelter (Vestre) i Rindal sentrum

Ja Hemne

(Halsa og Aure)

35 2128-4 Junkerdal 3 146 657 Nei Saltdal Ja Mange hendelser relatert til forvitring over MG

36 1724-3 Jøa 3 069 403 Ja Fosnes Gjelder bebygde områder østside av Jøa, Dun, Ugset på Elvalandet og Fosnesvågen Nei

Ja Namsos Behov for mer kartlegging, særlig bekymret for skred i sjø og tilsvarende områder som Kattmarka Ja

(Nærøy, Overhalla)





 Kartbladfamilie Røde kartblad i familien Orange kartblad i familien Gule kartblad i familien 

Finnmark 

  

 Vadsø 

Lakselv 

Polmark 

Tromsø  Tromsø   

Øvrige Troms   Rotsundet 

Nordreisa 

Kåfjord 

Storfjord 

Tamokdalen 

Bardu 

Finnsnes 

Lenvik 

Skjomen 

Gratangen 

Harstad Harstad 

Sortland 

Tjeldsundet 

Myre 

Stokmarknes 

Dverberg 

Fauske Bodø Rognan Junkerdal  

Valnesfjord 

Helgeland  Meløy Nesna 

Tjøtta 

Namsos  Kolvereid Jøa 

Sør Trøndelag  Hølonda Hemne 

Vinjeøra 

Løkken 

Indre Nordmøre  Stangvik 

 

Tingvoll 

 

Ytre Nordmøre Eide 

 

Bremsnes 

Kristiansund 

Skardsøya 

 

Nord Vestlandet 

 

Ålesund 

Sykkylven 

Hustad 

Vestnes 

Volda 

Brattvåg 

Nordfjordeid 

Stryn 

Vanylven 

Stranda 

Vigra 

Åndalsnes 

Vestlandet  Bergen Dale 

Balestrand 

Voss 

Lærdalsøyri 

Stavanger Stavanger 

Haugesund 

Rennesøy Etne 

Sauda 

Jørpeland 

Skudeneshavn 

Sørlandet  Arendal / Tromøya 

Kristiansand 

Tjøme 

Lyngdal 

Mandal 

Langesund 

Lillesand 

Høvåg 

Stavern 

Indre Sørlandet  Notodden 

Gransherad 

 

Akershus Asker   

Indre Østlandet Odalen 

Flisa 

Brandval 

Skotterud 

Elverum 

Bjørkelangen 

Kongsvinger 

Våler 



 



 

Kartblad Kvartærgeologiske 
kart 

Kart referanse (evt rapport) Kommentar 

Rotsund 
1634-1 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005) Sokkelvika ligger innenfor kartbladet 

 1:15000 Olsen m/fl. (2006) – NGU Rapport 2005.015 Spåkenes. Rapporten har anbefalinger for videre kartlegging på kartbladet. 
Mange og store skred ved Spåkenes. Deler av strandsonen er også kartlagt. 
 

 1:10000 Bergstrøm m/fl. (2002) – NGU Rapport 
2001.120 

Leirbukta. Spor etter eldre skred, mye marin leire og silt.  

Nordreisa 
1734-4 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005)  

 1:15000 Hansen m/fl. (2005) – NGU Rapport 2004.035 Reisadalen. Mindre del av kartbladets sørlige del er dekket av rapporten. 
Stedvis mye leire og silt. 
 

 1:20000 Bergstrøm m/fl. (2002) – NGU Rapport 
2001.120 

Storvika. Mye marin leire og silt. Mange skredgroper kartlagt. 

Kåfjord 1634-
2 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005)  

 1:15000 Olsen m/fl. (2006) – NGU Rapport 2005.015 Olderdalen. Relativt mye marine avsetninger. Strandsonen er 
også kartlagt. Få spor av store skred, flere grunne utglidninger. 
Former i strandsonen bør undersøkes nærmere. 
 

 1:15000 Olsen m/fl. (2006) – NGU Rapport 2005.015 Trollvik. Lite marine avsetninger i overflaten. Strandsonen er 
også kartlagt. Kartlagt en del leire og silt under 
strandavsetninger. Ingen spor av skred eller utglidninger. 
 

  Eilertsen m/fl. Manndalen er under kartlegging. Ferdigstillelse i løpet av 2010. 
Noe marin leire og silt, få spor av utglidninger. 

Storfjord 
1633-4 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

Sveian m/fl. (2005)  

  Corner Storfjord. Under ferdigstillelse(?). Marin silt og leire helt sør på kartbladet 
i munningen av Signaldalen og Kitdalen. 



 
Lenvik 1433-
1 

 
Fylkeskart Troms 

1:310000 
 

 
Sveian m/fl. (2005) 

 

 1:20000 Hansen m/fl. (2002) – NGU Rapport 2002.040 Liten del av kartbladet dekket (sør) ved munningen av Målselv. 
Tamokdalen 
1533-2 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005)  

 1:15000 Sletten m/fl. (2007) – NGU Rapport 2006.084 Balsfjord. Kartlagt nordlige deler av kartbladet i Balsfjord. Det eneste 
området som gjenstår er da området fra Nordkjosbotn til Oteren. 

Bardu 1432-1 Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005)  

 1:20000 Lien (1990) – Kartblad Setermoen 
EWX252253 

 

  
1:20000 

 
Bargel (1992) – NGU Rapport 92.248 

 
Kartlagt Bardudalen nord og sør for kartblad Setermoen- 

Finnsnes 
1433-3 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005)  

 1:20000 
 

Sveian m/fl. (2005) – NGU Rapport 2004.015 Brøstadbotn og Espenes kartlagt. 

 1:20000 Bergstrøm m/fl. (2005) – NGU Rapport 
2004.057 

Vangsvik. 

     
Skjomen 
1331-1 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

 

Bargel (2000)  

 1:100000 Bargel m/fl. (1995) - En vandring i tid og rom. 
Geologien i Narvik 

Narvik. Østlige deler av kartbladet er kartlagt- 

Gratangen 
1432-3 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

 

Sveian m/fl. (2005)  

 Fylkeskart Nordland 
1:250000 

 

Bargel (2000)  



 1:100000 Bargel m/fl. (1995) - En vandring i tid og rom. 
Geologien i Narvik 
 

Sørlige deler av kartbladet er dekket. 

 1:20000 Eilertsen m/fl.  Bjerkvik – under ferdigstillelse i løpet av 2010. 
  

1:20000 
 
Bergstrøm m/fl. (2005) – Kartblad  

 
Indre Lavangen, Lavangen kommune. 

Harstad 
1332-4 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

Sveian m/fl. (2005)  

  
1:60000 

 
Bergstrøm m/fl. (2003) - Kartblad 

 
Harstad Kommunekart. 

Tjeldsundet 
1332-3 

Fylkeskart Troms 
1:310000 

Sveian m/fl. (2005)  

  
Fylkeskart Nordland 

1:250000 

 
Bargel (2000) 

 

  
1:60000 
1:15000 

 
Bergstrøm m/fl. (2003) – Kartblad 
Sveian mfl. 2006 –NGU rapport 2005.018 

 
Harstad Kommunekart – dekker nordlige deler av kartbladet. 
Sandstrand 

Myre  
1232-4 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

Bargel (2000)  

Stokmarknes 
1132-2 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

Bargel (2000)  

Dverberg 
1233-2 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

Bargel (2000)  

Bodø 
2029-4 

1:50000 Olsen (2003) - Kartblad Bodø. 

  
Fylkeskart Nordland 

1:250000 

 
Bargel (2000) 

 

Meløy  
1928-4 

1:50000 Olsen (2003) - Kartblad Meløy. 

  
Fylkeskart Nordland 

1:250000 

 
Bargel (2000) 

 

Valnesfjord 
2029-1 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

Bargel (2000)  

 1:80000/1:100000? Olsen m/fl. Østlige deler kartlagt: Fauske Kommunekart 



Nesna 
1827-2 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

Bargel (2000)  

Tjøtta  
1826-4 

1:50000 Follestad (1992) Tjøtta. 

  
Fylkeskart Nordland 

1:250000 

 
Bargel (2000) 

 

Rognan 2129-
3 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

 

Bargel (2000)  

 1:80000/1:100000? Olsen m/fl. Østlige deler kartlagt: Fauske Kommunekart 
Junkerdal 
2128-4 

Fylkeskart Nordland 
1:250000 

 
1:50000 

Bargel (2000)  
 
 
N50 under ferdigstillelse 

Vadsø  
2435-3 

Fylkeskart Finnmark 
1:500000 

Olsen m/fl. (1996)  

  
1:20000 

 
Ofstad (1980) 

 
Vardø – kvartærgeologisk kart 

Kirkenes 
2434-2 

1:50000 Bakkejord og Follestad (1984) Kirkenes – kvartærgeologisk kart 

  
Fylkeskart Finnmark 

1:500000 

 
Olsen m/fl. (1996) 

 

  
1:20000 

 
Bergstrøm og Follestad (1982) 

 
Brattli – kvartærgeologisk kart 

  
1:20000 

 
Bergstrøm og Follestad (1980) 

 
Elvenes – kvartærgeologisk kart 

  
1:20000 

 
Bergstrøm og Follestad (1979) 

 
Jakobsnes – kvartærgeologisk kart 

Polmak 2235-
2 

Fylkeskart Finnmark 
1:500000 

Olsen m/fl. (1996)  

Lakselv 2035-
3 

1:50000 Follestad (1977) Lakselv – kvartærgeologisk kart. 

  
Fylkeskart Finnmark 

1:500000 

 
Olsen m/fl. (1996) 

 



Kristiansund 
1321-2 

1:500000 Follestad og Lebesby (1986) Kristiansund - kvartærgeologisk kart. 

  
Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

 
Follestad m/fl. (1995) 

 

Stangvik 
1420-4 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Follestad (1984) 

 
Stangvik – kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Follestad (1983) 

 
Meisingset – kvartærgeologisk kart 

  
1:80000 

 
Follestad (1994) 

 
Nesset – kvartærgeologisk kart. Dekker liten del av kartbladet i sørvest. 

  
1:50000 

 
Follestad (1984) 

 
Sunndalsøra – kvartærgeologisk kart. Dekker liten del av kartbladet. 

Bremsnes 
1321-3 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Follestad (1985) 

 
Bremsnes – kvartærgeologisk kart. 

Brattvåg 
1220-3 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Larsen m/fl. (1988) 

 
Brattvåg - kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Hamborg og Lien (1984) 

 
Valderøya – kvartærgeologisk kart, dekker deler av kartbladet. 

Nordfjordeid 
1218-1 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Klakegg og Nordahl-Olsen. (1986) 

 
Nordfjordeid - kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Klakegg og Nordahl-Olsen. (1987) 

 
Nordfjordeid – kvartærgeologisk kart, dekker deler av kartbladet. 

Tingvoll 
1320-1 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Follestad (1989) 

 
Tingvoll – kvartærgeologisk kart. 

  
1:80000 

 
Follestad (1994) 

 
Nesset – kvartærgeologisk kart. Dekker liten del av kartbladet i sør. 



  
1:20000 

 
Follestad (1983) 

 
Meisingset – kvartærgeologisk kart. Dekker liten del av kartbladet i sørøst. 

Stryn 
1318-1 

Fylkeskart Sogn og 
Fjordane 1:125000 

Klakegg m/fl. (1989)  

  
Fylkeskart Møre og  
Romsdal 1:125000 

 
1:20000 

 
Follestad m/fl. (1995) 
 
 
NGU rapport 1560/21 

 
Dekker nordlige deler av kartbladet 
 
 
Dalføret ved Stryn 

Vanylven 
1119-3 

Fylkeskart Sogn og 
Fjordane 1:125000 

Klakegg m/fl. (1989)  

  
Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

 
Follestad m/fl. (1995) 

 

Stranda 
1219-1 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

Vigra 
1120-2 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Hamborg (1983) 

 
Vigra – kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Hamborg (1984) 

 
Valderøya – kvartærgeologisk kart. Dekker liten del av kartbladet i sørøst. 

Åndalsnes 
1320-3 

Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

Follestad m/fl. (1995)  

  
1:50000 

 
Hamborg (1983) 

 
Åndalsnes – kvartærgeologisk kart. 

  
1:80000 

 
Follestad og Anda (2002) 

 
Nesset – kvartærgeologisk kart. Dekker liten del av kartbladet i øst. 

Lyngdal 
1411-3 

Fylkeskart Vest-
Agder 

Geografisk Institutt Oslo (1994)  

   Kartlegging under arbeid (NGU) 
Lillesand 
1511-1 

Fylkeskart Vest-
Agder 

Geografisk Institutt Oslo (1994)  

  
Fylkeskart Aust-

Agder 

 
Riiber og Bergstrøm (1990) 

 



  
1:20000 

 
Alstadsæter (1996) 

 
Birkeland – kvartærgeologisk kart. 

Høvåg 
1511-2 

Fylkeskart Vest-
Agder 

Geografisk Institutt (1994) UiO 

  
Fylkeskart Aust-

Agder 

 
Riiber og Bergstrøm (1990) 

 

Stavern 
1812-4 

Fylkeskart Vestfold Bergstrøm m/fl. (1999)?  

  
1:50000 

 
? 

 
Skal finnes 1:50000 over Stavern, men er ikke registrert i kartkatalogen. 

  
1:50000 

 
Geo Norvegica Geopark (1999)? 

 

Langesund 
1712-1 

Fylkeskart Vestfold Bergstrøm m/fl. (1999)?  

  
Fylkeskart Telemark 

 
Jansen (1994)? 

 
HiT 

  
1:50000 

 
Geo Norvegica Geopark (1999)? 

 

Notodden 
1714-3 

Fylkeskart Buskerud Geografisk Institutt (1985) UiO 

  
Fylkeskart Telemark 

 
1:50000 

 
Jansen (1994)? 
 
Under ferdigstillelse 

 
HiT 
 
NGU 

Gransherad 
1614-2 

Fylkeskart Telemark 
 

1:50000 

Jansen (1994)? 
 
Under ferdigstillelse 

HiT 
 
NGU 

Stavanger 
1212-4 

Fylkeskart Rogaland 
 

1:50000 

Bergstrøm m/fl. 
 
Østmo og Olsen (1986) 

NGU 
 
Stavanger – kvartærgeologisk kart. 

Rennesøy 
1213-3 

Fylkeskart Rogaland 
 

Bergstrøm m/fl. 
 

NGU 
 

Etne 
1214-2 

Fylkeskart 
Hordaland 1:250000 

 
Fylkeskart Rogaland 

Thoresen m/fl. (1995) 
 
 
Bergstrøm m/fl. 

Dekker nordlige del av kartbladet. 
 
 
NGU 



Sauda 
1314-3 

Fylkeskart 
Hordaland 1:250000 

 
 

Thoresen m/fl. (1995) 
 
 
 

Dekker liten del i nordvest av kartbladet. 
 
 
 

Jørpeland 
1213-2 

Fylkeskart Rogaland 
 

Bergstrøm m/fl. 
 

NGU 
 

Skudeneshavn 
1113-2 

Fylkeskart Rogaland 
 

Bergstrøm m/fl. 
 

NGU 
 

Odalen 
2015-4 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 

  
Fylkeskart Oslo og 
Akershus 1:125000 

 
Bargel (1997) 

 
Dekker liten del av kartbladet i sørvest 
 
Befart av NGU 

Flisa 
2016-2 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 

Brandval 
2015-1 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 

Skotterud 
2014-1 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 

  
Fylkeskart Oslo og 
Akershus 1:125000 

 
Bargel (1997) 

 
Dekker liten del av kartbladet i sørvest 

Elverum 
2016-4 
 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 

  
1:50000 

 
Bargel (1982) 

 
Elverum – kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Goffeng og Follestad (1979) 

 
Elverum – kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Bargel (1980) 

 
Rokosjøen – kvartærgeologisk kart. 

  
1:20000 

 
Bargel (1981) 

 
Jømna – kvartærgeologisk kart. 

Bjørkelangen 
2014-4 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 



  
Fylkeskart Oslo og 
Akershus 1:125000 

 
Bargel (1997) 

 
Dekker liten del av kartbladet i nordøst 

  
1:50000 

 
Bargel og Klakegg (2001) 

 
Bjørkelangen – kvartærgeologisk kart. 

Våler 
2016-3 

Fylkeskart Hedmark Geografisk Institutt (1992)? UiO 

  
1:20000 

 
Goffeng og Bargel (1986) 

 
Braskereidfoss – kvartærgeologisk kart. 

Hølonda 
1521-2 

Fylkeskart Sør-
Trødelag 1:125000 

Reite (1990)  

  
1:50000 

 
Reite (1984) 

 
Hølonda – kvartærgeologisk kart. 

Skardsøya 
1421-4 
 

Fylkeskart Sør-
Trødelag 1:125000 

Reite (1990)  

  
Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

 
Follestad m/fl. (1995) 

 

  
1:50000 

 
Follestad og Andersen (1992) 

 
Skardsøy – kvartærgeologisk kart. 

Hemne 
1421-1 

Fylkeskart Sør-
Trødelag 1:125000 

Reite (1990)  

  
Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

 
Follestad m/fl. (1995) 

 

  
1:50000 

 
Follestad og Ottesen (1996) 

 
Hemne – kvartærgeologisk kart. 

Vinjeøra 
1421-2 

Fylkeskart Sør-
Trøndelag 1:125000 

Reite (1990)  

  
Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

 
Follestad m/fl. (1995) 

 

  
1:50000 

 
Reite (2002) 

 
Vinjeøra – kvartærgeologisk kart. 

Løkken 
1521-3 

Fylkeskart Sør-
Trøndelag 1:125000 

Reite (1990)  



  
Fylkeskart Møre og 
Romsdal 1:125000 

 
1:50000 

 
Follestad m/fl. (1995) 
 
 
Under ferdigstillelse 

 
 
 
 
NGU 

Kolvereid 
1724-4 

Fylkeskart Nord-
Trøndelag 1:125000 

Reite (1990)  

  
1:50000 

 
Riiber og Bergstrøm (2001) 

 
Kolvereid – kvartærgeologisk kart. 

Jøa 
1724-3 

Fylkeskart Nord-
Trødelag 1:125000 

Reite (1990)  

  
1:50000 

 
Riiber og Olsen (2002) 

 
Jøa – kvartærgeologisk kart. DET FINNES KVIKKLEIRE KART!!! 

Dale 
1117-1 

Fylkeskart Sogn og 
Fjordane 1:125000 

Klakegg m/fl. (1989)  

  
1:50000 

 
Aa og Sønstergaard (2001) 

 
Dale – kvartærgeologisk kart. 

Balestrand 
1317-3 

Fylkeskart Sogn og 
Fjordane 1:125000 

Klakegg m/fl. (1989)  

Voss 
1316-3 

Fylkeskart 
Hordaland 1:125000 

Thoresen (1995)  

Lærdalsøyri 
1417-2 

Fylkeskart Sogn og 
Fjordane 1:125000 

Klakegg m/fl. (1989)  

Bergen 
1115-1 

Fylkeskart 
Hordaland 1:125000 

Thoresen (1995)  

 

 



Kartblad Kartnavn Kommune Sted 

1827-II  1 Nesna Leirfjord Leland + strandsoner 

1827-III Sandnessjøen Alstahaug Strandsoner 

1826-IV Tjøtta Alstahaug Strandsoner 

1826-III Vevelstad Vevelstad (?) Strandsoner 

 

1622 Åfjord  Strandsoner 

1623 Roan  Strandsoner 

1623 Osen  Strandsoner 

1624 Nord Flatanger  Strandsoner 

1724 Jøa  Strandsoner 

1724  3 Kolvereid  Kolvereid + ss 

1724  5 Foldereid  Foldereid, Salsbruket 
+ ss 

 

1420-IV 4 Stangvik Surnadal, Sunndal Skei, Glærem, Kvande 

1320-I  2 Tingvoll Tingvoll, Nesset, 
Gjemnes 

Eidsvåg m/omland. 
Høgset (Gjemnes) 

1320-II Eresfjord Nesset, Rauma Åndalsnes m/omland 

1320-III Åndalsnes Rauma, Nesset, Molde Åndalsnes m/omland 

1220-II Vestnes Molde,  Deler av Molde, 
Vestnes (?) 

+ Ny gjennomgang kartblad Namsos mhp. strandsoner. 

 

Gulmarkerte kartblad/steder har flere tettbygde områder, også i strandsoner, og kan være riktig å 
prioritere. 

 

Røde tall angir foreløpig prioritering 1 – 5 innenfor gulmarkerte områder. 

 

 

17.06.10 



 

RNs innspill til plan for statlig skredkartlegging – kvikkleire 

Innledningsvis vil vi påpeke at det ikke er hensiktsmessig å slavisk følge kartbladinndelingen. I 

enkelte områder vil kartbladinndelingen medføre at viktige sammenhengende geografiske områder på 

nabokartblad og som naturlig hører sammen, ikke blir prioritert kartlagt. RN har ikke kommentarer til 

de kartbladene i planen eller områder som ikke er kommentert under.  

Vurderingene våre er basert på tilsendte arbeidsfiler fra kvikkleireprosjektet i ArcView, vår 

lokalkunnskap og den oversikt vi har over tidligere skredhendelser. Vi har også foreslått 

omprioritering for å ferdigstille kartleggingsprosjekt i nærliggende geografiske områder mest mulig 

samtidig. 

 

Meløy kartblad 

Kartleggingsområdet må inkludere risikoutsatt bebyggelse på Ørnes, Spildra og Reipå samt Mevik. 

Dvs. at vestre del av kartblad Glomfjord tas med. Man bør og vurdere å ta med Halsa dvs. nordre del 

av kartblad Melfjorden.  

Prioritet i plan:  Oransje (II) 

Foreslått prioritet: Rød (I) 

Begrunnelse: Vi har kjennskap til historiske hendelser. Det vurderes å være kvikkleire ved 

tettstedsområder og det er en god del ny utbygging i området. 

 

Bodø kartblad 

Kartleggingsområdet må inkludere risikoutsatt bebyggelse øst for Bodø og sør for Saltstraumen. Disse 

tilhører kartblad Valnesfjord og Saltstraumen.  

Prioritet i plan:  Rød (I) 

Foreslått prioritet: Uendret Rød (I) 

Begrunnelse: Befolkningstette områder og viktig å få medtatt også områdene sør og øst for 

Bodø. Vi har ikke kjennskap til historiske hendelser. Området nord for 

Skivika ved Bodø (mot Kjerringøy) kan evt. nedprioriteres (spredt 

bebyggelse). 

 

Valnesfjord kartblad 

Valnesfjord inklusive nordre del på Fauske kartblad kartlegges.   

Prioritet i plan:  Gul (III) 

Foreslått prioritet: Rød (I) 

Begrunnelse: Det hadde vært naturlig at dette området allerede var medtatt på foregående 

kartlegging i Fauske og Sørfold. Vi har kjennskap til forekomst av kvikkleire 

og historiske skredhendelser i Valnesfjordområdet. Svært fordelaktig å 

prioritere samtidig med Bodø kartblad slik at en oppnår komplett kartlegging i 

Bodø, Fauske og Sørfold kommune. 



 

 

Rognan kartblad 

Området utvides til å omfatte risikoutsatt bebyggelse lenger opp langs Saltdalselva på Junkerdal 

kartblad. 

Prioritet i plan:  Oransje (II) 

Foreslått prioritet: Oransje (II) 

Begrunnelse: Utvidelse av kartlegging som samstemmer med utbredelse av marine 

avsetninger og bebyggelse. Vi har ikke kjennskap til større historiske skred, 

og langs Saltdalen er det ut i fra vår oversikt et overliggende lag av 

glasifluviale avsetninger (mye kuppelstein på elveterrassene). Saltdalselva og 

sideelvene Eveneselva/Vassbotnelva eroderer i leire flere steder, i Saltdalselva 

hovedsakelig nedstrøms Røkland. Etter vårflommen i 2010 var Saltdalselva 

blakket hele sommeren av suspendert leire/silt fra hovedelva nedstrøms 

Røkland samt Eveneselva/Vassbotnelva. 

 

Sortland og Stokmarknes kartblad 

Kartleggingsområdet må inkludere risikoutsatt bebyggelse på Stokmarknes og Melbu, begge på 

kartbladet Stokmarknes.  

Prioritet i plan:  Rød (I) og Oransje (II) 

Foreslått prioritet: Rød (I) 

Begrunnelse: Viktig å få medtatt også tettstedsbebyggelsene Stokmarknes og Melbu i 

Hadsel kommune. En del ny utbyggingsaktivitet i området. Vi har ikke 

kjennskap til historiske skred. 

 

Dverberg kartblad  

Tettstedet Andenes (kartblad Andenes) tas med.  

Prioritet i plan:  Gul (III) 

Foreslått prioritet: Gul (III) 

Begrunnelse: Ikke naturlig avgrensing av kartleggingsområdet. Viktig å også få medtatt 

tettstedsbebyggelsen på Andenes. Det er her det er mest bebyggelse og 

infrastruktur på Andøya (mye installasjoner tilknyttet flyplassen i tillegg til 

tettstedsbebyggelse). 

 

Tjeldsundet og Harstad kartblad 

Tjeldsundet opprioriteres fra oransje til rød som Harstad. Samtidig inkluderes risikoutsatt bebyggelse 

på Vik og Borkenes. De to sistnevnte tilhører kartblad Kvæfjord. Ved Borkenes møte de tre 

kartbladene Tjeldsundet, Harstad og Kvæfjord. 

 



 

Prioritet i plan:  Oransje (II) og Rød (I) 

Foreslått prioritet: Rød (I) 

Begrunnelse: Viktig å se kartleggingen i sammenheng, og medta all by- og 

tettstedbebyggelse. Vi har ikke kjennskap til historiske skred, eller problemer 

knyttet til kvikkleire. 

 

Skjomen kartblad 

Skjomen tilhører Nordland ikke Troms som det står i planen. Kartbladene Skjomen, Narvik og 

Gratangen bør inngå. Områdene som kartlegges er Elvegård, Skjomnes – Håkvik – Emmenes, deler 

langs E6 ved Rombaken, Øyjord og Bjerkvik.  

Prioritet i plan:  Gul (III) 

Foreslått prioritet: Oransje (II) 

Begrunnelse: Vi har kjennskap til kvikkleireforekomster og leirskred mot 

tettstedsbebyggelse også i områder der det ikke er avmerket marine 

sedimenter (boligområdet Emmenes på Ankenes like sør for Narvik). Det er 

også foretatt grunnundersøkelser og kartlagt kvikkleire ved boligfelt i 

Bjerkvik og Håkvik (det har gått mindre skred begge steder). 

 

Målselv kartblad 

Allerede kartlagt området utvides og kompletteres. Moen, Olsborg og videre ned til utløpet, Sørreisa 

samt områder opp mot Setermoen tas med. Sistnevnte gjelder kartblad Bardu. 

Prioritet i plan:   

Foreslått prioritet: Rød (I) 

Begrunnelse:  Kartlagt område er ikke dekkende. Planen må omfatte nedre del av 

Målselvvassdraget inkludert Haraldvollen, Moen og Olsborg, ned til utløpet. 

Tettstedene Sørreisa og Skøelv i vest tas med (Sørreisa kommune). I tillegg 

kartlegges områder langs Barduelva opp til Setermoen (Bardu kommune).   

 

Tamokdalen kartblad 

Hele tettstedet Storsteinnes på kartblad Takvatn tas med.  

Prioritet i plan:  Gul (III) 

Foreslått prioritet: Gul (III) 

Begrunnelse:  Viktig å også medta tettstedsområdet Storsteinnes som vurderes å kunne ha 

samme grunnforhold som ved Bergneset der det gikk et kvikkleireskred på 

1980-tallet. Det er senere kartlagt kvikkleire langs Tømmerelva mellom 

Bergneset og Storsteinnes. 

 



 

Lyngen 

Hele strandsonen langs Lyngenfjorden kartlegges. 

Prioritet i plan:  Gul (III) og Grønn 

Foreslått prioritet: Oransje (II) 

Begrunnelse: Det er flere tettstedsområder langs fjordsystemet. Prioritering av 

kvikkleirekartlegging bør ses i sammenheng med kartlegging i forhold til 

store fjellskred, løsmasseskred og snøskred samt planlagt kartlegging i 

tilstøtende områder til kvikkleireskredet ved Solhov. 

 

Kartblad Kåfjord 

I tillegg til kartblad Kåfjord bør deler av Kåfjordelva lenger sør tas med. Dette gjelder kartblad 

Manndalen.   

Prioritet i plan:  Gul (III) 

Foreslått prioritet: Gul (III) 

Begrunnelse: Utvidelsen av området medtar også tettstedsbebyggelse/spredt bebyggelse 

langs Kåfjordalen. Prioritering av kvikkleirekartlegging bør ses i sammenheng 

med kartlegging i forhold til fjellskred, løsmasseskred og snøskred. 

 

Kartblad Rotsund og Nordreisa 

Vurder om arealer oppover Reisadalen (kartblad Reisadalen) skal tas med. 

Prioritet i plan:  Gul (III) 

Foreslått prioritet: Oransje (II) 

Begrunnelse: Vi har kjennskap til forekomster av kvikkleire i Reisaområdet, og vi vurderer 

at en del bebyggelse kan være utsatt flere steder. Det har vært mange 

henvendelser knyttet til mulige forekomster og mindre utglidninger de senere 

år. I 2010 har vi mottatt fire henvendelser fra kommunen vedrørende dette, og 

kommunen har stanset et privat utbygningsprosjekt i Rotsund. Største 

historiske hendelse er ut fra vår kjennskap kvikkleireskredet i Sokkelvika på 

slutten av 1950-tallet. 

Kvænangen kartblad 

Opprioriteres. 

Prioritet i plan:  Grønn 

Foreslått prioritet: Gul (III) 

Begrunnelse: Vi har kjennskap til forekomster av kvikkleire og historisk skred i 

Burfjordområdet (skred her på 1980-tallet hvor E6 og en bensinstasjon raste 

ut). NVE har mottatt to henvendelser om mulig kvikkleire i kommunen i 2010 

(Burfjordområdet) og det er dermed lokalt ønske om kartlegging. 



 

Vadsø kartblad 

Vestre Jakobselv på kartblad Nesseby inkluderes.  

Prioritet i plan:  Oransje (II) 

Foreslått prioritet: Oransje (II) 

Begrunnelse: Viktig å også medta tettstedsbebyggelsen ved Vestre Jakobselv. Vi har 

kjennskap til at det er påvist kvikkleire langs nedre del av denne elva. NVE 

har foretatt sikringsarbeider i kvikkleireområde her. 

 

Kirkenes kartblad 

Står som gul i tekstdelen og grønn på kartet. RN antar at deler av kartblad Høybuktmoen tas med.   

Prioritet i plan:  Gul (III) / Grønn 

Foreslått prioritet: Gul (III) 

Begrunnelse: RN mener det er riktig at den er Gul (III) i planen. Vi har kjennskap til 

forekomster av kvikkleire og kvikkleireskred langs nedre del av Neidenelva 

(nedenfor Skoltefossen). 

 

Alta og Tromsø kartblad 

Kartleggingene er under utførelse og sikkert da også riktig å ta med i planen. 

Prioritet i plan:  Rød (I) 

Foreslått prioritet: Rød (I) 

Begrunnelse: Medtas for å også få oversikt over pågående prosjekt. 

Kartleggingsprosjektene har medtatt tilgrensende prioriterte områder utenom 

kartbladinndelingen, noe som er positivt. Det har også vært god 

prosjektledelse fra NGI med aktiv involvering fra kommunene og NVEs 

regionkontor. Dette har medvirket til at en oppnår god info om historiske 

hendelser og eksisterende kunnskap/data. 

 

 

Narvik 21.12.10 

 

Stian Bue Kanstad      Knut Aune Hoseth 



Oppsummering av info om gule kartblad, dvs kartblad der total polygonareal er mellom 3 og 5 km2 

Kartblad nr. Kartblad navn Totalt polygonareal Input fra kommunal spørreundersøkelse Kommuner innenfor kartbladet Kommentar fra  fra NVE - RS + innspill ut fra kjennskap til grunnforhold 

1 1320-1 Tingvoll 4 937 500 Ja Nesset  
- Gjemnes Her finnes det kvikkleire

Nei Tingvoll Her finnes det kvikkleire
Nei Molde Det finnes kvikkleire midt i byen

2 1417-2 Lærdalsøyri 4 841 513 Ja Lærdal
Ja Årdal

(Luster, Sogndal)
3 1433-1 Lenvik 4 768 934 - Lenvik

- Målselv
Ja Balsfjord

4 1320-3 Åndalsnes 4 746 419 Ja Rauma
Nei Molde

5 1633-4 Storfjord 4 727 623 Nei Storfjord
Nei Lyngen

6 2029-1 Valnesfjord 4 475 688 Nei Bodø
Ja Fauske Fauske sentrum - er kartlagt i 2009 og rapport overlevert kommunen

7 1432-3 Gratangen 4 418 977 - Gratangen
- Lavangen

Ja Narvik
8 1314-3 Sauda 4 312 500 Ja Sauda

Nei Suldal
9 2235-2 Polmak 4 085 878 Nei Tana
10  1734-4 Nordreisa 4 022 370 Ja Nordreisa

Ja Kvænangen
11 1511-2 Høvåg 3 997 251 - Lillesand

Ja Kristiansand
12 1317-3 Balestrand 3 912 208 Nei Balestrand

Ja Vik
13 1826-4 Tjøtta 3 892 719 - Alstadhaug

- Herøy
(Vefsn, Vevelstad)

14 1432-1 Bardu 3 874 019 - Bardu
Nei Salangen

15 1533-2 Tamokdalen 3 869 330 Ja Balsfjord
(Målselv)

16 1634-2 Kåfjord 3 750 531 - Kåfjord
(Nordreisa)

17 1233-2 Dverberg 3 750 000 - Andøy
18 1827-2 Nesna 3 750 000 Ja Leirfjord

- Nesna
(Dønna)

19 1331-1 Skjomen 3 726 137 Nei Ballangen
Ja Narvik
- Evenes

20 1511-1 Lillesand 3 696 353 - Birkenes Vi har hatt to sikringssaker i området. Er store leireforekomster langs Tovdalsvassdraget. Her trengs kartlegging for å finne ut hvorstor andel av områdene som har kvikkleire.
Ja Kristiansand Store utfordringer med kvikkleire. For eksempel ved Kjevik flyplass, langs Tovdalselva, Ved Sentralsykehuset ( en av de "verste sakene" i regionen)….. 
- Lillesand Vi har fått kunnskaper om kvikkleire problematikk gjennom byggesaker, reg.planer og fra veivesenet.

(Grimstad) Vi har fått kunnskaper om kvikkleire problematikk gjennom byggesaker, reg.planer og fra veivesenet.
21 1521-3 Løkken 3 635 935 Ja Rindal

Ja Meldal
(Orkdal, Hemne) (Hemne: Det er kvikkleire i sentrum av Kyrkseterøra)

22 1214-2 Etne 3 630 289 Ja Etne
Ja Vindafjord Lite kunnskaper - men her kan være noen områder rundt Vikedal som kan ha kvikkleireproblematikk.

23 1113-2 Skudeneshavn 3 607 308 Nei Karmøy Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
(Bokn) Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

24 1634-1 Rotsundet 3 596 070 Ja Nordreisa
Nei Skjervøy

25 1213-2 Jørpeland 3 562 500 Ja Hjelmeland Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
Nei Strand Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

(Finnøy) Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
26 1421-4 Skardsøya 3 507 210 Ja Aure

- Hitra
(Smøla)

27 1433-3 Finnsnes 3 436 231 Ja Dyrøy
Ja Tranøy
- Lenvik

(Sørreisa)
28 1812-4 Stavern 3 365 542 Ja Larvik Er kartlagt, men i tillegg har vi her utfordringer med store boligområder - fare for ras mot sjø. Eks. Holmjordet.  Alle områder under marin grense i hele kommunen må prioriteres
29 2016-3 Våler 3 351 117 Ja Våler

(Løten, Stange, Nord-Odal, Åsnes)
30 1117-1 Dale 3 312 500 Nei Fjaler

Nei Askvoll
(Naustdaø, Flora, Hyllestad)

31 1120-2 Vigra 3 262 144 Nei Giske
- Haram

32 1421-1 Hemne 3 242 789 Ja Hemne Det er kvikkleire i sentrum av Kyrkseterøra
Ja Aure

(Snillfjord, Hitra)
33 1316-3 Voss 3 187 500 Nei Voss
34 1421-2 Vinjeøra 3 171 326 Ja Surnadal

Ja Rindal
Ja Hemne Det finnes kvikkleire i sentrum av Kyrkseterøra

(Halsa og Aure)
35 2128-4 Junkerdal 3 146 657 Nei Saltdal Det finnes trolig leirsoner med kvikkleire ut mot Saltdalsfjorden
36 1724-3 Jøa 3 069 403 Ja Fosnes

- Namsos
(Nærøy, Overhalla) (Nærøy: Høyst sannsynlig kvikkleire - det har gått alvorlige skred tidligere)





Oppsummering av info om orange kartblad, dvs kartblad der total polygonareal er mellom 5 og 10 km2 

Kartblad nr. Kartblad navn Totalt polygonareal Input fra kommunal spørreundersøkelse Kommuner innenfor kartbladet Kommentar fra  fra NVE - RS + innspill ut fra kjennskap til grunnforhold 

1 1220-3 Brattvåg 9 926 414 - Haram
Nei Midsund
Nei Skodje

(Ålesund, Vestnes)
2 2014-1 Skotterud 8 806 823 Nei Eidskog

(Aurskog-Høland, Rømskog)
3 1714-3 Notodden 8 740 682 Ja Notodden Vi har ingen  kunnskaper om dette området men kan være samme forhold som for Sauherad. 

Ja Sauherad Tror dette er en riktig vurdering. 
(Kongsberg) Er allerede kartlagt og funnet mange kvikkleireområder.

4 2016-4 Elverum 8 375 000 Nei Elverum
(Løten, Våler)

5 1332-3 Tjeldsundet 7 748 333 Ja Skånland
Nei Harstad

- Tjeldsund
(Kvæfjord, Evenes)

6 1411-3 Lyngdal 7 579 912 Nei Lyngdal Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
- Lindesnes Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

7 1321-2 Kristiansund 7 567 096 - Kristiansund
Nei Tingvoll Her finnes det kvikkleire
Ja Aure

(Halsa)
8 2014-4 Bjørkelangen 7 475 883 - Aurskog-Høland

(Rømskog, Eidskog)
9 1132-2 Stokmarknes 7 349 090 Nei Hadsel

Nei Bø
Nei Sortland

10 1614-2 Gransherad 7 134 317 Ja Notodden Vi har ingen  kunnskaper om dette området men kan være samme forhold som for Sauherad.
Nei Hjartdal Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

(Bø) Her er kartlagt før og funnet noen faresoner.
11 1218-1 Nordfjordeid 6 990 710 Ja Eid

Nei Gloppen
(Volda)

12 2129-3 Rognan 6 879 036 Nei Saltdal Det finnes trolig leirsoner med kvikkleire ned mot Saltdalsfjorden
Ja Fauske Fauske sentrum og omegn er kartlagt i 2009 og overlevert 

(Bodø)
13 1724-4 Kolvereid 6 737 114 - Nærøy Høyst sannsynlig kvikkleire - det har gått alvorlige skred tidligere

- Vikna Høyst sannsynlig kvikkleire - strandsoneproblematikk
14 1115-1 Bergen 6 687 500 Nei Bergen

(Askøy, Fjell, Sund)
15 1521-2 Hølonda 6 545 213 Ja Meldal

Ja Melhus
- Skaun

Ja Orkdal
(Midtre Gauldal)

16 1411-2 Mandal 6 545 087 Nei Mandal Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
- Lindesnes Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

Ja Søgne Store utfordringer med kvikkleire. 
(Marnadal, Sogndalen) Ingen kunnskaper om Marnadal men Songdalen vet vi positivt har kvikkleire.

17 1712-1 Langesund 6 279 751 Ja Larvik Er kartlagt, men i tillegg har vi her utfordringer med store boligområder - fare for ras mot sjø. Eks. Holmjordet.  

- Bamble Ikke kartlagt. Vi hadde et stortkvikkleireras for 10 år siden som vi var inne og sikret ( ca 20 boliger) Her kan være en del utfordringer ellers i kommunen.

- Kragerø Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
18 1321-3 Bremsnes 6 152 786 - Kristiansund

Ja Averøy
(Eide)

19 1318-1 Stryn 6 000 000 Nei Stryn
(Gloppen, Hornindal, Stranda)

20 2035-3 Lakselv 5 937 500 Nei Porsanger
21 1119-3 Vanylven 5 937 500 Nei Vanylven

- Selje
Nei Sandøy

22 2015-2 Kongsvinger 5 926 186 - Kongsvinger
Nei Eidskog
Nei Sør-Odal

23 1420-4 Stangvik 5 685 638 Nei Tingvoll Her finnes det kvikkleire
Ja Surnadal

(Sunndal, Nesset)
24 1928-4 Meløy 5 661 770 Nei Meløy

(Gildeskal)
25 1213-3 Rennesøy 5 601 726 - Rennesøy Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

Nei Randaberg Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
Ja Stavanger Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

(Finnøy, Bokn, Stord, Kvalsøy) Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
26 1232-4 Myre 5 464 906 - Øksnes

Nei Sortland
Nei Andøy

27 1219-1 Stranda 5 427 825 Nei Stranda
Ja Stordal
Ja Sykkylven
Nei Ørskog

(Vestnes, Nordal)
28 2027-4 Storforshei 5 113 538 Ja Rana Er kartlagt - overlevering gjenstår
29 2435-3 Vadsø 5 062 500 Ja Vadsø



Oppsummering av info om røde kartblad, dvs kartblad der total polygonareal er større enn 10 km2 

Kartblad nr. Kartblad navn Totalt polygonareal Input fra kommunal spørreundersøkelse Kommuner innenfor kartbladet Kommentar fra  fra NVE - RS + innspill ut fra kjennskap til grunnforhold Tidligere skredaktivitet Kommentar

1 1814-1 Asker 87 582 313 - Asker ja
Ja Bærum
Ja Oslo
Ja Røyken

(Nesodden, Hole, Lier)
2 1813-2 Tjøme 30 495 792 Ja Nøtterøy Mange boligområder med fare for kvikkleireras mot sjø. nei mye marine avsetninger!

Nei Tjøme Ingen kunnskaper
Ja Stokke Mange boligområder med fare for kvikkleireras.

(Tønsberg) Mange boligområder med fare for kvikkleireras også mot sjø.
3 1212-4 Stavanger 23 679 113 Ja Stavanger Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer. ja

Nei Sola Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
Nei Randaberg Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

- Sandnes Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
Klepp Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

4 1219-4 Sykkylven 21 335 412 Ja Sykkylven ja hendelser trolig ikke relatert til leire
Nei Ørsta
Nei Sula
 Nei Ålesund
Nei -Skodje

5 1534-3 Tromsø 21 035 446 Ja Tromsø ja
6 1511-3 Kristiansand 20 486 355 Ja Søgne Store utfordringer med kvikkleire.   ja

Ja Kristiansand Store utfordringer med kvikkleire. For eksempel ved Kjevik flyplass, langs Tovdalselva, Ved Sentralsykehuset ( en av de "verste sakene" i regionen)…..
Ja Songdalen Store utfordringer med kvikkleire. Vi har utført en større sikring ved Birkelid - meget vanskelige forhold, store utfordringer også opp mot sentrum. 

7 1113-1 Haugesund 19 642 691 Nei Haugesund Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer. nei
Nei Karmøy Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.

(Tysvær) Ingen kunnskaper - men her kan godt være store utfordringer.
8 1834-1 Alta 17 957 570 Ingen kommentar - besvart? Alta Er under kartlegging! ja
9 1611-4 Arendal 17 486 832 Ja Grimstad Vi har fått kunnskaper om kvikkleire problematikk gjennom byggesaker, reg.planer og fra veivesenet. ja

Ja Arendal Vi har fått kunnskaper om kvikkleire problematikk gjennom byggesaker, reg.planer og fra veivesenet.
10 1119-1 Ålesund 17 003 046 Nei Ulstein ja mange hendelser ikke relatert til leire

- Hareid
Nei Herøy
Nei Ørsta
Nei Giske

(Ålesund)
11 1220-1 Hustad 15 943 548 Nei Fræna nei

Nei Aukra
(Molde) (Det finnes kvikkleire midt i byen)

12 1220-2 Vestnes 15 177 207 Nei Midsund ja hendelser trolig ikke relatert til leire
Nei Molde Det finnes kvikkleire midt i byen

- Vestnes
(Haram, Skodje, Ørskog)

13 2016-2 Flisa 14 711 255 - Åsnes nei
Ja Våler
- Grue

14 1232-3 Sortland 12 285 093 Nei Sortland nei
Nei Hadsel

(Lødingen)
15 1320-4 Eide 11 050 202 Nei Eide ja hendelser trolig ikke relatert til leire

Nei Fræna
Nei Molde Det finnes kvikkleire midt i byen

- Gjemnes Her finnes det kvikkleire
Ja Averøy

16 2015-4 Odalen 10 974 472 Ja Nord-Odal nei
Nei Sør-Odal

(Nes, Grue, Åsnes, Kongsvinger)
17 2015-1 Brandval 10 720 892 Nei Grue ja

- Kongsvinger
Nei Sør-Odal

18 2029-4 Bodø 10 625 000 Nei Bodø nei
19 1119-2 Volda 10 286 691 Nei Vanylven ja mange hendelser ikke relatert til leire

- Volda
Nei Ørsda

(Herøy, Ulstein)
20 1232-4 Harstad 10 062 500 Nei Harstad ja jordskred ikke relatert til leire

(Kvæfjord, Barkøy)
21 1927-1 Mo i Rana 10 003 320 Ja Rana Er kartlagt - overlevering av rapport gjenstår ja
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