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Forord 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordnete ansvaret for statlige 
forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredulykker.  

Som en del av skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av potensiell 
fare for kvikkleireskred. I tillegg til dette utføres utredning av allerede kartlagte 
kvikkleiresoner basert på risiko (faregrad og konsekvens). Generelt er soner i de høyeste 
risikoklassene (4 og 5) og soner med høy faregrad (ofte erosjonsutsatte soner) som blitt 
prioritet for videre detaljutredning som grunnlag for sikring. På bakgrunn av dette ble 
kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker valgt ut for videre kartlegging av 
eksisterende kvikkleiresoner. 

Detaljutreding er omfattende og kostnadskrevende og kanskje ikke nødvendig for å 
identifisere soner med behov for sikring. NVE jobber derfor med en metode for å 
forenkle soneutredinger for å raskere og mer konstandseffektivt identifisere 
erosjonsutsatte soner med behov for sikring.  

Feltobservasjoner, spesielt kartleggingen av erosjonsforholdene er en av de viktigste 
faktorene for bestemmelse av faregraden for en faresone for kvikkleireskred, og derav 
også risikoen og videre prioritering av kvikkleiresoner for utreding. 

Denne rapporten er en av tre som presenterer resultatene fra erosjonskartleggingen i de 
utvalgte kommunene med beskrivelse av metodikken og verktøyene som er benyttet.  
Rapporten vil være grunnlag for videre prioriteringer og utreding av faresonene. En stor 
takk til alle kommunene for velvillig innstilling og bistand i prosjektet. 

Oslo, mai 2022 

Brigt Samdal 
direktør
Skred- og vassdragsavdelingen

Lars Harald Blikra 
seksjonssjef 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for prosjektet 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordnete ansvaret for statlige 
forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredulykker. Som en del av 
skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av fare for store kvikkleireskred i statlig 
regi. I tillegg til dette utføres utredning av allerede kartlagte kvikkleiresoner for vurdering av 
behov for sikringstiltak. Utredningene prioriteres etter risiko (faregrad og konsekvens), nytte-
kost forholdet og behov for bedre grunnlag. På bakgrunn av dette ble kommunene Gjerdrum, 
Nannestad og Ullensaker valgt ut for videre kartlegging av eksisterende kvikkleiresoner.   

Prosjektet startet høsten 2020 med innhenting og sammenstilling av grunnlagsdata. Høsten 
2021 ble det utført befaringer for kartlegging av erosjon i vassdragene da dette er avgjørende 
for faregraden og videre prioritering av kvikkleiresoner for utreding. Prosjektet vil pågå videre 
ut i 2022-2023 med utførelse av grunnundersøkelser og utredning av utvalgte kvikkleiresoner.  

Pågående erosjon i vassdrag vil kunne forverre stabiliteten av skråningene inntil vassdragene. I 
vurdering av faregrad er grad av erosjon vektet høyt. Ved kraftig erosjon vil scoren fra erosjon 
bidra med 9 poeng ved fastsettelse av faregradsklasse (3 poeng og vekttall 3), se Figur 1 under. 
En stor andel av kvikkleiresonene er opprettet ved oversiktskartlegging (regional kartlegging), 
og mange soner er derfor lite befart og undersøkt i detalj. For å få en bedre klassifisering av fare 
er derfor kartlegging av erosjon viktig.  

 

 
Figur 1: Utsnitt fra ref. /1/. Erosjonsscore har vekttall 3 i beregning av faregrad. 
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1.2 Innhold 
 

Det er utført befaringer i 38 soner i Ullensaker kommune. Befaringene ble utført høsten 2021, 
hovedsakelig i uke 39 og uke 42.  

Denne rapporten beskriver metodikken og verktøyene benyttet i erosjonskartleggingen samt 
observasjoner fra befaringene. Rapporten vil være grunnlag for videre prioritering og utredning 
av faresonene i kommunen.  

Tabell med oversikt over befarte soner er presentert i Vedlegg 1. Videre er det presentert 
oversiktskart og bilder fra hver av sonene i Vedlegg 2 til 31.  

 

2 Beskrivelse av metodikk 
2.1 Metodebeskrivelse 
 
Klassifisering av erosjon følger Ekstern rapport nr. 9/2020, Metodebeskrivelse (ref. /1/). 
Klassifiseringen er delt i 4 kategorier; Ingen, Litt (Liten), Noe og Kraftig erosjon. Figur 2 
oppsummerer de veiledende kriteriene for erosjonskartlegging.  
 

 
Figur 2: Utsnitt fra metodebeskrivelse, ref. /1/. 
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2.2 Identifisering av terrengendringer 
 
Naturlige og menneskeskapte endringer kan bli indentifisert ved bruk av multitemporale 
høyoppløselige terrengmodeller. Med digitale terrengmodeller (DTM) fra forskjellige tidspunkt, 
kan man kartlegge og sammenligne terrengendringer over tid. Datasett benyttet i dette 
prosjektet er listet opp i Tabell 1.  
 

Tabell 1: Datasett benyttet i prosjektet (ref. /2/). 

Datasett Oppløsning (m) Tidspunkt 
Gjerdrum Ullensaker 
Nannestad 5 pkt 2020 

0,25 19/04/2020 

NDH Akershus 2 pkt 2015 0,50 02/12/2015 
Ullensaker Nes Nannestad 
2010 

1,00 06/07/2010 

 
Sammenligningen av DTM-ene og beregningene av de vertikale differansene ble utført ved bruk 
av «Raster Calculator»-verktøy i QGIS. Resultatene ble omklassifisert til å kun vise endringene 
som er større enn 50 cm. Terrengendringene ble presentert med rød farge for negative 
terrengendringene over tid (det vil si at terrenget ble lavere på en viss koordinat, altså det har 
blitt gravd ned eller sunket), og blå farge for positive terrengendringer (der terrenget ble høyere 
enn før, altså oppfylling eller heving). Figur 3 viser en oppsummering av prosessen. 
 
Figur 4 viser flere eksempler på terrengendringer vist på kartet etter utførelse av disse 
analysene. 
 
I forkant av befaringen ble punkter der terrengendringer tilsa at det kunne være erosjon eller 
skredhendelser markert på kart i en GIS-løsning. Eksempel fra dette forarbeidet vises i Figur 5.
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Figur 3: Prosedyren for å beregne terrengendringene ved bruk av Lidar DTM-er. Kartutsnitt fra 

vassdraget mellom kvikkleirefaresonene 534-Vesty og 535-Skjennum søndre i Nannestad kommune. 
Erosjon og skredhendelser er synlige og farget i rødt, mens fylling av ravinen med skredmasser og 

vannoppdemming er farget blått 

 

 
Figur 4: Eksempler av ulike terrengendringer på Romerike. a) Skredhendelse ved faresonen Låke, 

skredgropen og skredmassene er synlige. b) Sig i en ravine ved faresone Østby. c) Vassdrag som graver 
gjennom skredmassene av et gammelt skred ved Haugerud faresone. d) Ravineoppfylling i Nannestad. 

e) Skred og bekkoppdemming ved Nygård (venstre) og veifylling (høyre). f) Graving ved 
jordbruksdrenering ved faresonen Kyken. 
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Figur 5: Markering av punkter med synlig erosjon, utglidninger eller terrenginngrep ble gjort som 

forarbeid før befaringene. 

 

2.3 ArcGis Collector 
Det ble laget et webbasert befaringskart i ArcGIS online med interessepunkter, samt diverse 
støttelag som kvikkleirefaresoner, Lidar fjellskyggekart, NGUs løsmassekart og borpunkter fra 
NADAG (ref. /2/ og /3/). Kartet ble benyttet under feltbefaringene og observasjoner ble 
registrert ved bruk av ArcGIS Collector, en applikasjon til smarttelefoner (ref. /4/). 
 
Feltregistrering besto av punkter og linjer for å lokalisere observasjoner av blant annet erosjon, 
terrenginngrep og skredhendelser. Figur 6 viser et skjermbilde av ArcGIS collector appen under 
befaring. 
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Figur 6: Skjermbilde fra ArcGIS Collector under feltregistrering. 

 

3 Prioritering av soner for befaring 
I forkant av befaringene ble det satt opp en prioritering av hvilke soner som skulle befares.  

I første omgang ble følgende soner satt som første prioritet: 

• soner med middels og høy faregrad   

• soner med risikoklasse høyere enn 3  

• soner med kraftig erosjon (uavhengig av risiko og faregrad)  

• soner som viste større avvik mellom det som ble opprinnelig kartlagte og 
terrengendringer indentifisert gjennom Lidar-analysene. 

Faresoner uten beboere, ble ikke prioritert.  

Prioriteringen ble utvidet fortløpende under befaringsukene, og det er derfor også befart soner 
som faller utenfor kriteriene i listen over. En del ikke-prioriterte soner ble også delvis befart i 
forbindelse med befaringer i nabosoner. Enkelte deler av «prioriterte» soner ble tatt ut som 
følge av at det var stor avstand til bebyggelse. 
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4 Gjennomføring av befaringer 
4.1 Innledning 
Befaringene ble utført av ca. 30 personer fra flere seksjoner i Skred- og vassdragsavdelingen i 
NVE. Personellet hadde varierende fagbakgrunn og erfaring med kartlegging av erosjon.  Det ble 
satt opp grupper på 2-3 personer, og gruppene ble byttet om på hver dag. Med rullering av 
personell ble det oppnådd en bedre kunnskapsdeling, og kartleggingen ble utført på en mest 
mulig enhetlig måte.  

Befaring langs Leira ble utført fra båt. Øvrige befaringer ble utført til fots.  

I uke 39 var det en del nedbør og dels mye vann i enkelte vassdrag. I uke 42 var det stort sett 
oppholdsvær, men noe snøfall en av dagene.  

4.2 Erosjonsvurdering 
Feltobservasjoner er presentert på tegninger og bilder i Vedlegg 2 til 31. Grad er erosjon er 
presentert som linjer på tegninger med farger som vist i Figur 7. Oppsummering av 
erosjonsvurderingene for hver sone er beskrevet i Vedlegg 1.  

 

 
Figur 7: Symboler i oversiktskart 

4.3 Terrenginngrep 
Under befaringene ble observerte terrenginngrep registrert og markert med symbol iht. Figur 
7. Dette kunne være f.eks. utfyllinger, planeringer, erosjonssikringer eller andre inngrep som 
kan påvirke stabiliteten på kort eller lang sikt. Oversikten over inngrep i sonene er ikke 
fullstendig, siden inngrepene som er presentert er i hovedsak inngrep som var synlig på LIDAR-
data, altså inngrep utført etter 2010.  

4.4 Berg i dagen 
Det er registret berg i dagen der dette er observert under befaringene. Observasjonene er 
markert med bergsymbol på kartvedleggene. 
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4.5 Borehull fra NADAG 
Borpunkter fra NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser, ref. /3/) er presentert på 
oversiktskartene. Punktene med rød ring er borpunkter med antatt kvikkleire (tolkning hentet 
direkte fra NADAG). Det er kun borpunkter som lå i NADAG pr. november 2021 som er 
inkludert.  

5 Befaringsresultater 
5.1 Oversikt 
 
Tabell 2 viser oversikt over befarte soner.  
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Tabell 2: Oversikt over befarte soner.  

Sone ID Sone navn 

Registrert data for sonen på NVE Atlas pr. 2021 
(ref. /5/) 

Erosjonsscore, 
foreløpig 

vurdering etter 
befaring Vedlegg  Faregrad 

Konsekvens-
klasse Risiko 

Erosjons- 
score  

18 Stokke Nedre Lav 1 2 Litt Kraftig 2 
22 Ingjer Middels 1 3 Noe Noe 3 
23 Bjørnli Middels 1 2 Noe Noe 3 
29 Krogsrud Ile Lav 2 2 Ingen Litt 4 
30 Hillern Lav 2 2 Litt Noe 4 
35 Loding Lav 1 2 Litt Noe 5 
36 Loding Øst Lav 1 2 Litt Noe 5 
37 Ramby Høy 2 3 Kraftig Noe 6 
38 Ramby Nord Lav 1 1 Litt Noe 7 
39 Løken Høy 2 3 Kraftig Noe 8 
40 Plogstad Høy 2 3 Litt Noe 9 
41 Ramby Øvre Høy 1 1 Litt Noe 9 
42 Flatby Middels 2 3 Litt Noe 6 
45 Kyken Middels 2 3 Noe Noe 10 
81 Brotnu Middels 2 3 Litt Noe 11 
88 Hilton Syd Middels 2 3 Kraftig Litt 12 
89 Hilton Middels 2 3 Kraftig Noe 12 

110 Tveiter Middels 3 3 Kraftig Noe 13 
111 Averstad Middels 2 3 Kraftig Noe 14 
112 Olstad Høy 2 3 Kraftig Noe 15 
113 Holum Nordre Høy 2 4 Kraftig Kraftig 16 
114 Holum Lav 2 3 Kraftig Noe 17 
115 Rud Middels 2 3 Kraftig Kraftig 18 
116 Lystad Middels 2 3 Noe Noe 19 
117 Asper Lav 2 3 Noe Noe 20 
118 Haga Middels 2 3 Noe Noe 21 
119 Dragvoll Middels 2 4 Kraftig Noe 22 
123 Bjørke Middels 2 3 Noe Noe 23 
125 Hovin Lav 2 3 Noe Noe 24 
126 Hovin Nedre Middels 1 2 Noe Noe 24 
127 Åstad Middels 2 4 Noe Noe 25 
130 Rud Middels 1 2 Noe Noe 26 
131 Låke Middels 1 2 Noe Noe 27 
132 Kjos Østre Middels 2 3 Noe Noe 27 
133 Kjos Vestre Lav 1 2 Noe Noe 28 
135 Taugland Middels 2 3 Kraftig Noe 29 
136 Sundby Middels 2 3 Kraftig Noe 30 
538 Garder vestre Høy 2 4 Kraftig Noe 31 
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5.2 Vurdering basert på resultatene 
Denne rapporten vil være grunnlag for prioritering og i videre kartlegging av faresonene.  

I oversikten over befarte soner i Tabell 2 og Vedlegg 1 er det vist informasjon om erosjonsscore 
fra innmeldingen av faresonene (ref. /5/) samt en foreløpig erosjonsscore etter befaring. 
Foreløpig erosjonsscore er kun angitt for å se hvor det kan være grunnlag til å endre score og 
dermed danne grunnlag for endring av faregraden.  Dette vil benyttes for å prioritere soner for 
videre utreding. Endelig erosjonsscore vil fastsettes i forbindelse med eventuell ny utredning av 
sonene siden den er påvirket av hvor kritisk snitt legges. Av de 38 befarte sonene er det antatt 
at erosjonsscore bør økes i 10 av soner og reduseres i 12 soner (Tabell 2). I 16 av sonene antas 
ingen endring av erosjonsscore.  
Generell beskrivelse av erosjon i sonene er angitt i Vedlegg 1. Oversiktskart og bilder er 
presentert i Vedlegg 2 til 31. 

6 Erfaringer og anbefalinger 
6.1 Jordbruksdrenering 
Drensutløp fra jordbruksarealer er ofte vanskelig å etablere i kupert landskap, og det ble 
observert mange erosjonspunkter i områder ved drensutløp. I dette leirlandskapet eroderer det 
veldig lett når leirskråningene tilføres rennende vann. I noen tilfeller har drensrør røket som 
følge av utglidninger i skråningsfot, og i andre tilfeller er dreneringen avsluttet på en måte som 
medfører at vannet som tilføres ravinen fører til erosjon og utglidninger.  

I etterkant av befaringene ble er det gitt innspill til en modul i NVEs sikringshåndbok 
«Erosjonssikring i bekker og kanaler i jordbrukslandskap».   

I områder som benyttes som beitemark kan vegetasjon i skråninger være slitt som følge av 
dyretråkk.  

6.2 Metodikk 
Erfaringen fra befaringene var at metodikken beskrevet i ref. /1/ er et godt verktøy for å 
kartlegge erosjon. Noen erfaringer er oppsummert i det følgende.  

- Vi ser av resultatene at kategorien «Noe erosjon» dekker et ganske stort spekter av 
utglidinger.  

- Ravinene på Romerike har betydelig erosjon. I områder med mindre erosjon kan det 
være at skalaen hadde blitt benyttet mer konservativt (f.eks. lavere terskel for å 
kategorisere en strekning som Noe erosjon). 

- Flere diskusjoner underveis ang. skredgroper. I enkelte tilfeller kunne det være 
vanskelig å skille mellom hva som skulle kategoriseres som Kraftig erosjon og eldre 
skredgroper.  

- Enkelte vassdrag hadde store variasjoner i vannføring i løpet av kortere perioder. 
Befaringen vil kun gi et øyeblikksbilde.  



 

   
   
   

  16 

6.3 Bruk av LIDAR 
LIDAR ga gode data, og selv i ganske tette raviner var høydeendringer på grunn av erosjon 
plukket opp.  

Med datasettene vi benyttet kunne man se sammenligning av terreng i perioden 2010 til 2015 
og i perioden 2015 til 2020. Dette gjorde at det ofte var mulig å tidfeste når terrengendringer 
hadde funnet sted; før 2010, 2010-2015, 2015-2020 eller etter 2020.  

6.4 Fremtidig overvåking av utsatte områder 
Erfaringene fra befaringene viste at GIS-analyser av DTM gjør det mulig å identifisere områder 
med endringer i terrenget av betydning for skredfare. Utfordringene er at det må foreligge 
regelmessige nye DTM, slik at man har noe å sammenligne med. Befaringer slik som gjennomført 
høsten 2021 i kvikkleiresoner på Romerike er svært tidkrevende, og det er også vanskelig å få 
oversikt over situasjonen i de tette ravinene, terrenganalysene vi utførte i forkant var derfor 
svært verdifulle for å kunne «se det store bildet» i områder med mye endringer, og uryddige 
forhold. Hvis man kan peke ut de områdene som man ønsker å overvåke, og får regelmessige 
oppdaterte DTM i disse områdene, kan man se for seg at analysene på sikt kan automatiseres 
og at det for eksempel utstedes varsler til de som får ansvaret for å følge opp. På den måten 
muliggjør man raskt og målrettet befaring og nødvendig oppfølging av situasjonen om dette 
anses nødvendig. På Romerike forelå det alt flere sett med DTM som muliggjorde analysene som 
ble gjennomført i forkant av befaringene høsten 2021. Andre steder er ikke dekningen av DTM 
like god, og slike analyser ikke mulig å gjennomføre. Hyppighet av oppdateringer av DTM i 
områdene må avgjøres ut fra hensiktsmessighet mht. analysene og avklares med Kartverket. 
 

7 Referanser 
1/ NVE. Ekstern rapport nr. 9/2020. Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, 
konsekvens og risiko for kvikkleireskred: metodebeskrivelse.  

2/ Kartverket. https://kartkatalog.geonorge.no [Internett]. 

3/ NGU. NADAG - Nasjonal Database for Grunnundersøkelser (ngu.no) [Internett]. 

4/ Esri. https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-collector/overview) [Internett]. 

5/ NVE Atlas. https://atlas.nve.no/ [Internett]. 
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17 Sone 114 Holum 
18 Sone 115 Rud 
19 Sone 116 Lystad 
20 Sone 117 Asper 
21 Sone 118 Haga 
22 Sone 119 Dragvoll 
23 Sone 123 Bjørke 
24 Sone 125 Hovin og sone 126 Hovin nedre 
25 Sone 127 Åstad 
26 Sone 130 Rud 
27 Sone 131 Låke og sone 132 Kjos østre 
28 Sone 133 Kjos Vestre 
29 Sone 135 Taugland 
30 Sone 136 Sundby 
31 Sone 538 Garder vestre 
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18 Stokke Nedre Lav 1 2 Litt
Litt erosjon i 
Rogndalsbekken.

En hovedravine (Rogndalsbekken) som avgrenser sonen i vest og sør. 
Stort sett litt erosjon i den øverste delen av ravinen, veltede trær langs 
bekkeløpet.
Bekken er sikret på den strekningen som på kartet er merket med ingen 
erosjon (ca 500m). Sikringen består av terskler og plastring, og det er 
berg i dagen noen steder.
Nedenfor der bekken krysser veien/kulverten er det observert en 
strekning med  kraftig erosjon, to større skredgropper er synlige (siste 
skred mellom 2010-2015). I følge grunneier ble skredmassene vasket 
bort veldig raskt. Erosjonen avtar videre ned mot Romua.

Kraftig 2

22 Ingjer Middels 1 3 Noe Noe erosjon.

Ravine i øst langs sonegrensa mot sone 23: Berg i dagen i nord (ved 
dammen). Noe erosjon nedstrøms dammen etter berg i dagen. Spor av 
gamle skredgroper og noen lokale kraftige erosjonspunkt. Det er flere 
bergblotninger på strekningen og stort sett litt erosjon nedstrøms disse. 
Lokalt noe erosjon i yttersvinger. Mye bever aktivitet som bidrar noe til 
utglidninger.
Sonegrense mot ravine i sørvest: Generell vurdering er litt erosjon, men 
det er observert flere utglidninger som lokalt er klassifisert som noe 
erosjon.

Noe 3

23 Bjørnli Middels 1 2 Noe Noe erosjon i Horsla.

Ravine i vest langs sonegrensa mot sone 22: Berg i dagen i nord (ved 
dammen). Noe erosjon nedstrøms dammen etter berg i dagen. Spor av 
gamle skredgroper og noen lokale kraftige erosjonspunkt. Det er flere 
bergblotninger på strekningen og stort sett litt erosjon nedstrøms disse. 
Lokalt noe erosjon i yttersvinger. Mye bever aktivitet som bidrar noe til 
utglidninger.
Ravine som avgrenser sonen i sør: ikke befart.

Noe 3

29 Krogsrud Ile Lav 2 2 Ingen Vassdrag lagt i rør, ingen.

Sonegrense i øst: Golfbane med flere dammer i øvre del og ingen 
erosjon. Litt erosjon nedstrøms golfbanen. 
Ravinene i sonens sørvesre delt: generelt litt erosjon, me et par kortere 
strekninger med noe erosjon. Bekk i rør helt i sør. Inntaket var delvis 
blokkert pga kvister/søppel.

Litt 4

30 Hillern Lav 2 2 Litt Lite erosjon i Hynna.

Bekk langs sonegrensen i øst (Hynnebekken): Litt erosjon de føste 600 
m etter E16, deretter klassifisert som noe erosjon fram sonegrensa i 
sør, der det er berg i dagen. Lokalt noen steder med kraftig erosjon i 
noen ytersvinger, ifm. beverdemninger, og ved utløp av drenering fra 
golfbanen.
Bekk i sør og sør-vest: litt erosjon. Ingen erosjon ved golfbanen (se også 
sone 29).

Noe 4

35 Loding Lav 1 2 Litt

Området inngår i NGIs 
tidligere k.leirestudie og er 
delvis forbygget 
(erosjonssikret).

Noe erosjon langs sonegrense i vest, øst, sør ved gården Loding og en 
kort strekning i sørøst. Litt eller ingen erosjon i nordre del av sonen. En 
strekning i nordvest er erosjonssikret. Noe 5

36 Loding Øst Lav 1 2 Litt Lite erosjon.

Noe erosjon langs sonegrense i sørvest ved gården Loding (mot sone 
35) og en kort strekning langs sonegrensa mot sørøst. Ellers litt erosjon. Noe 5

37 Ramby Høy 2 3 Kraftig Aktiv erosjon nedstrøms vei.

Sonegrense i øst (Flatbybekken): Generelt noe erosjon og enkelte 
strekninger med litt erosjon. Flere utglidninger som klassifiseres som 
noe erosjon og noe sig i skråningene. Et stort gammelt skred i sørenden 
av sonen, noe erosjonsutvikling i skredgropa pga overflatevann men 
ikke i bekkenivå. Bekken er erosjonssikret på en strekning nedstrøms 
skredet.
Sonegrense i vest (Rambybekken): Mange utglidninger, sig i 
skråningene og flere gamle skredgropper medfører at strekningen 
klassifisseres med noe erosjon. Det er lagt ut  betongblokker som 
erosjonssikring i nordenden av sonen (ved veien).

Noe 6

38 Ramby Nord Lav 1 1 Litt Lite erosjon.

Sonen er kun befart i sørvest. Der er det generelt litt erosjon. Noen 
større utglininger i yttersvinger og i forbindelse med drening fra jordene 
som klassifiseres som noe erosjon. Noe 7

39 Løken Høy 2 3 Kraftig Aktiv erosjon nedstrøms vei.

Generelt noe erosjon langs sonegrense i øst (grensen mot sone 37) og 
langs sonegrensen i sør. Men noen punkter med kraftig erosjon. Litt 
erosjon langs sonegrensen i sørvest (i historisk skredgrop). Noe 8

40 Plogstad Høy 2 3 Litt
Flatbybekken, ubeskyttet, lite 
erosjon.

Sonen er befart lags vestre sonegrense (Flatbybekken): Nord for kulvert 
ved Plogstad gård er det Litt erosjon. Lengere sør er det generelt noe 
erosjon, bortsett fra en strekning med litt erosjon oppstrøms to store 
skredgropper. Det er kraftig erosjon ved skredene. Generelt observeres 
det mye sig i skråningene og flere overflateutglidninger, særlig i 
yttersvingene.

Noe 9

41 Ramby Øvre Høy 1 1 Litt
Flatbybekken er ubeskyttet, 
lite erosjon.

Sonen er befart langs den østre sonegrensen. Se kommentarer til sone 
40. Ravinesystemet i den nordlige delen av sonen er ikke befart.

Noe 9

42 Flatby Middels 2 3 Litt Lite erosjon.

Sonen er befart langs vestre grense (mot sone 37), langs Flatbybekken. 
Generelt noe erosjon langs Flatbybekken, enkelte strekninger med litt 
erosjon. Flere utglidninger og noe sig i skråningene.

Noe 6
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45 Kyken Middels 2 3 Noe Noe erosjon

Et skred helt nord i sonen i 2011, og en større støttefylling er senere 
etablert som sikringstiltak.
Det er sonegrensen i sørøst som er befart: Generelt litt erosjon, og det 
er registrert noen bergterskler. En kort Strekning rett øst for bebygelsen 
er klassifisert med noe erosjon. Det er observert  3 tidligere større 
utglidninger i sone 46 på denne strekningen.

Noe 10

81 Brotnu Middels 2 3 Litt

Ravine i N : Bred, godt 
bevokst, ingen synlige 
glidninger. Lite erosjon. Rette 
trær. Ravine i S : Godt 
bevokst, lite erosjon, ingen 
registrerte glidninger.

Sone grense i nord: Strekningen er klassifisert med litt erosjon og noe 
erosjon. I nordøst er det ingen erosjon. Ledningstrase er her lagt i 
bekkeløpet, og det er spor etter anleggsarbeid. Litt erosjon i sideraviner. 
Sonegrense mot Leira: Litt erosjon.

Noe 11

88 Hilton Syd Middels 2 3 Kraftig
Ravine i S : Bred ravine, godt 
bevokst, ikke synlige 
glidninger, lite sig.

Ravine i sør: Bekken er lagt i rør og det er ingen erosjon. Litt erosjon 
langs sonegrensen i nordvest og i sideraviner. Ravine i nordøst ble 
gjenfylt på 1980-1990-tallet. Ingen erosjon i sideravinen i nordøst mot 
boligområdet.

Litt 12

89 Hilton Middels 2 3 Kraftig

Ravine i N : Smal, bratt 
ravine. Erosjon, flere 
glidninger.Ravine i S : Bred 
ravine, godt bevokst, ikke 
synlige glidninger, lite sig.

Litt erosjon i sonegrensen mot Leira. Langs sonegrense i sør (mot sone 
81) er det generelt litt erosjon og noen kortere strekninger med noe 
erosjon. Langs sonegrensen i nord (mot sone 110) er det noe erosjon. Et
stort rotasjonsskred (før 2015) har demmet opp bekken lokalt og 
dannet et vannspeil. Litt erosjon i sideravine i nordøst og ingen erosjon i 
sideravine i sørøst (mot grensa til sone 88).

Noe 12

110 Tveiter Middels 3 3 Kraftig

Ravine i N : Relativt slake 
skråninger, lite erosjon. 
Ravine i S : Smal, bratt ravine, 
flere glidninger, erosjon.

Nordre avgrensning av sonen: Mye søppel og utfylling - særlig 
oppstrøms bekkelukkingen. Noen mindre utglidnigner (noe erosjon), 
men generelt litt erosjon på strekningen. Lett eroderbare masser. 
Sonegrensen mot Leira: Vanskelig å ta seg frem til fots, men deler av 
strekningen er befart med båt, generelt noe erosjon. 
Sonegrense i sør: Generelt noe erosjon. Mange utglidnigner og også 
skredhendelser. Lokal oppdemming av vann som følge av tidligere 
skredhendelse. 

Noe 13

111 Averstad Middels 2 3 Kraftig

Ravine i N : Aktiv erosjon, 
flere glidninger, stedvis bratt, 
godt bevokst. Ravine i S : 
Relativt slake skråninger, 
godt bevokst, lite erosjon, 
ingen glidninger.

Sonegrense i nord (mot sone 112) : Helt i øst ved byggefelt 
(Gamlevegen) er det noe erosjon i hovedravine og litt erosjon i 
sideraviner. Ellers er det generelt noe erosjon langs sonegrensen i nord, 
med enkelte partier med litt erosjon. Sonegrense mot Leira: Litt 
erosjon. Sonegrensen i sør (mot sone 110): som beskrevet for sone 110 
(grense mot nord).

Noe 14

112 Olstad Høy 2 3 Kraftig

Ravine i N : Bratt, erosjon, 
flere glidninger, godt 
bevokst. Ravine i S : Aktiv 
erosjon, glidninger, stedvis 
bratt.

Sonegrense i sør (mot sone 111):  Helt i øst ved byggefelt (Gamlevegen) 
er det noe erosjon i hovedravine og litt erosjon i sideraviner. Ellers er 
det generelt noe erosjon langs sonegrensen i sør, med enkelte partier 
med litt erosjon.
Sonegrense mot Leira: noe erosjon i sør,  kraftig erosjon i enkelte 
punkter (ca. ved foto 388). I nord er det ingen erosjon og ellers en 
strekning på midten med litt erosjon.  
Ravinesystem midt i sonen som drenerer mot Leira: Generelt noe 
erosjon men enkelte partier med litt erosjon. 
Sonegrense i nord: generelt noe erosjon, men enkelte partier med litt 
erosjon. Øverst i en av ravinene er det registrert kraftig erosjon.

Noe 15

113 Holum Nordre Høy 2 4 Kraftig

Ravine i N : Flere glidninger, 
erosjon, høy skråning, godt 
bevokst. Ras i Leira helt i N. 
Ravine midt på sonen : 
Erosjon og glidninger. Ravine 
i syd : Bratt, erosjon, 
glidninger.

Sonens grense mot Leira: En strekning midt på sonen med noe erosjon, 
ellers litt erosjon. Kraftig erosjon (fra drenering ?) ved fotopunkt 365.
Sonegrense i nord (mot sone 115): Stort sett litt erosjon med enkelte 
strekninger med noe erosjon, flere utglidninger på strekningen og 
området er generelt preget av erosjon (fra tilført overflatevann?).
Sonegrense i sør(mot sone 112): Generelt noe erosjon med enkelte 
partier med litt erosjon. Øverst i en av ravinene er det registrert kraftig 
erosjon.
Sonegrense i øst (mot gemleveien og bebyggelsen): Litt erosjon.

Kraftig 16

114 Holum Lav 2 3 Kraftig
Ravine i N : Flere glidninger, 
erosjon, høy skråning, godt 
bevokst.

Sonegrense i nord: Stor fylling lagt ut i nordøstre del av grensen. Litt 
erosjon på strekningen etter fyllingen, som går over i noe ersojon på 
strekningen lengst mot vest.
Sonegrense i sørvest (mot sone 113): litt erosjon, noe bunnsenking og 
sig i sideraviner. 
Sonegrense i vest (ravine mot sone 115):  noe erosjon, flere utglidninger 
på strekningen.
Ravinen midt i sonen: to store rotasjoner, og noe/kraftig erosjon fra 
sideravine mot nord, ellers litt erosjon.

Noe 17

115 Rud Middels 2 3 Kraftig

Fjell i bekk i delet mellom 
Lystad og Rud, ca. 150 meter. 
Flatt til ravinedelet. Videre 
lite erosjon. Høy skråning. 
Ravine i S : Flere glidninger, 
erosjon, høy skråning, godt 
bevokst. Aktiv.

Sonegrense øst: Litt erosjon i den nordlige delen (til tross for at det 
finnes flere utglidninger). videre  sørover langs denne sonegrensa blir 
det mer erosjonsaktivitet, noe erosjon og en strekning med kraftig 
erosjon ved Rud gård, men dette på den motsatt siden av ravinen. Tegn 
av flere store utglidninger og problematikk knyttet til erosjon fra 
drenering som leder inn i ravinen.
Sonegrense mot sør:  Stort sett litt erosjon med enkelte strekninger 
med noe erosjon, flere utglidninger. 
Sonegrense i nord: litt erosjon og ingen erosjon der det er berg i dagen.
Sonegrense mot vest: Grensa går ikke helt ut til Leira, men litt øst før 
elva, hvor det lokalt i ravinene er registret noe erosjon og kraftig 
erosjon. Langs Langs Leira er det litt erosjon.

Kraftig 18
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116 Lystad Middels 2 3 Noe
Utrasning i Leira ved start 
sone

Sonegrense i nord:  øvre del av ravina er oppfylt ved Asper. Nedstrøms 
fyllingen er det flere små utglidninger (Særlig høyre side sone Asper). 
Generelt litt ersojon i bekkestrengen, med jevnt med litt større 
utglidninger (noe erosjon). 
Sonegrense i sør: generelt litt erosjon i nedre delene av ravinen og flere 
bergterskler påvist i nedre- og midtre del av ravinen. Litt mer erosjons 
aktivitet lengere opp i ravina.
Sonegrense mot Leira: Noen få punkter med litt erosjon registrert. 

Noe 19

117 Asper Lav 2 3 Noe

Ravine i N : Bratt, flere 
glidninger, godt bevokst. Lite 
erosjon i Leira, bortsett fra 
yttersving lengst nede.

Sonegrense i sør: Punkterosjon ved avslutnignen av fyllinga der hvor rør 
kommer ut i øst. Kraftig erosjon som følge av drensrør ut i toppen av 
skråning i sideravine (foto 343). Ellers mye overflatesig og eldre skred i 
skråningen ned mot sonegrensa i sør, men generelt er det litt erosjon i 
denne ravina. 
Sonegrense i nord:  generelt litt erosjon, men noenlokale punkter med 
noe erosjon.
Sonegrense mot Leira: Litt erosjon 

Noe 20

118 Haga Middels 2 3 Noe
Ravinen i S : Bratt, flere 
glidninger, godt bevokst.

Sonegrense og raviner i sørvest: generelt litt erosjon, men enkelte 
punkter med noe erosjon. 
Sonegrense i nord (mot sone 120 i nord og 119 i øst): generelt noe 
erosjon, da særlig i sideravine som går i sør-nord retning. Her er der 
mange punkter med noe erosjon. Hovedravina langs sonegrensa er ikke 
like aktiv, og i øst (mot sone 119) er det generelt litt erosjon. 

Noe 21

119 Dragvoll Middels 2 4 Kraftig
Erosjon i bekk i V. Flere 
glidninger.

Kun befart sonegrense i vest med sideraviner. Noe erosjon i ravina som 
skiller sonene 118 og 119, men ellers generelt litt erosjon - riktignok 
med flere litt større utglidninger (noe erosjon). 

Noe 22

123 Bjørke Middels 2 3 Noe
Erosjon, glidninger, spesielt i 
sidebekker.

Sonegrense i nord (mot sone 126 og 125): Litt til noe erosjon. Mange 
utglidninger og også spor fra mindre skred oppe i ravinesidene. Mye 
beveraktivitet i dette området. Kraftig erosjon i små sideraviner. 
Erosjonssikring ved steinsetting på deler av strekningen.
Sonegrense i øst (mot sone 124 og sone 122): Noe erosjon hele veien. 
Mange utglidninger, sig i skråningene og tidligere skredgroper. Noe 
steder kraftigere enn andre. Likt hele veien.
Sonegrense i sør (mot sone 121): Tidligere skredaktivitet og generelt litt 
erosjon i øvre del.  Generelt mye "aktivitet" i nedre del, ufremkommelig 
og spor etter store, eldre skred litt oppe i skråningen. Mye silt i 
massene?
Sonegrense i vest (mot sone 134): Noe erosjon, og stedvis kraftig 
erosjon. Utglidninger og skred hele veien, og spesielt i sideraviner. To 
anlagte dammer midt på strekningen. Vanskelig å se detaljer på 
vestsiden av ravinene fra den siden vi befarte. Øvre del av ravina er litt 
"roligere" men mange mindre utglidnigner også der. Litt erosjon helt i 
nord.

Noe 23

125 Hovin Lav 2 3 Noe
Noe erosjon glidninger i 
skråning mot S.

Ravine ved sonegrense i Vest: Litt erosjon og lokale utglidninger hele 
veien opp til jordbrukskryssingen.
Sonegrense i sør (mot sone 123): Litt og noe erosjon. Mange 
utglidninger og også spor fra mindre skred opp i ravinesidene. Mye 
beveraktivitet i dette området. 

Noe 24

126 Hovin Nedre Middels 1 2 Noe
Noe erosjon, flere betydelige 
glideflater i skråning mot S.

Sonegrense mot sone 125: Noe erosjon, flere utglidninger og lett 
eroderbare masser.
Sonegrense i sør (mot sone 123): Se beskrivelsen for sone 123.
Sonegrense nordvest: Litt erosjon. Noe 24

127 Åstad Middels 2 4 Noe
Noe erosjon i bekkene mot V 
og N. Flere mindre glidninger.

Sonegrense i nordvest (mot sone 130): Mange mindre utglidninger og 
erosjonssår. Beitemark hvor vegetasjonen er slitt og mer utsatt for 
erosjon. Noe erosjon.
Sonegrense i sørvest (mot sone 136, nord for Krokfossveien): Erosjon i 
bekkebunn og stedvis sig i bratte sideskråninger. 
Sonegrense i sør (mot sone 123): beskrives under sone 123
Sonegrense i nordøst (mot sone 126): For det meste bakkeplanert og 
bekk i rør. Nordre del beskrevet i sone 125/126.

Noe 25

130 Rud Middels 1 2 Noe
Ravine i syd : Litt erosjon, 
godt bevokst.

Sonegrense i sør: litt erosjon i den vestlige delen, til tross for en stor 
skredgrop vurdert som kraftig erosjon (foto 306). Noe erosjon i den 
østlige delen, med en liten strekning med kraftig erosjon (i yttersving 
foran Rud gård). Sideraviner med litt-  til ingen erosjon.
Sonegrense i nord og vest: Stort sett litt erosjon med enkelte 
strekninger med noe erosjon, noe erosjon fra ikke-fungerende 
drenering i østkanten.
Sonegrense i øst: litt eller ingen erosjon.

Noe 26

131 Låke Middels 1 2 Noe
Noe erosjon, enkelte mindre 
glidninger.

Stort sett noe erosjon, bortsett fra enkelte strekninger i ravinen i vest 
ved Østre Kjos og ravinen i sør ved Låke. Sideraviner viser litt eller ingen 
erosjon. Noe erosjon fra dreneringer i sørøst (ved Låke). Noe 27

132 Kjos Østre Middels 2 3 Noe
Noe erosjon, enkelte mindre 
glidninger.

Litt erosjon i ravinene i sør og øst, en liten strekning vurdert som noe 
erosjon i den sørøstlige spissen. 
Ravinene i vest og nord ble ikke befart. Noe 27

133 Kjos Vestre Lav 1 2 Noe

Lite erosjon. Stabile 
skråninger. Fjell i dagen i 
elvenivå 2/3 nedstrøms. Noe 
erosjon nedstrøms fjell. Foto 
8,9. Bekk i S : Litt erosjon. 
Godt bevokst.

Varierende erosjon langs Leira, partier med større utglidninger 
(noe/kraftig erosjon). Registrert berg i dagen i midtre del. 
SØ: Generelt noe eller litt erosjon.  
Raviner i øst og nord ble ikke befart. 

Noe 28
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135 Taugland Middels 2 3 Kraftig

Sideerosjon i N : Aktiv 
erosjon, ras/glidninger. 
Meget godt bevokst. Lite 
erosjon langs hovedvassdrag. 
Fjell nedstrøms ”foss”. Litt 
erosjon i yttersving V for 
Taugland. Videre lite erosjon. 
S for Taugland : Utrasning. 
Ravine i Ø : Bred dal, godt be

Ravine mot nord: stor høydeforskjell og bratte skråninger, generelt noe 
erosjon, men et par punkter med kraftig erosjon. Også registrert flere 
gamle relativt store skredgroper. 
Sonegrense mot Leira: generelt litt erosjon i nordlige del og noe erosjon 
i sørlige del. I sør er det flere store overflateutglidninger.
Ravine mot øst: vurdert som noe erosjon med enkelte punkter kraftig 
erosjon. Stedvis større utglidninger og gamle skredgroper. Ravinen 
bærer preg av pågående erosjon i øvre del og bunnsekning i nedre del 
mot Leira. Det er ende spor fra tidligere skredaktivitet.

Noe 29

136 Sundby Middels 2 3 Kraftig

Erosjon i yttersving ca. 
halvveis. Fjell i sideravine. 
Betydelig sideveis graving, sig 
i skråninger. Hovedravine : 
Glidning i bratt skråning, lite 
erosjon. Godt bevokst. 
Glidning ved ”foss”. 
Sideravine i S : Aktiv erosjon, 
flere dype glidninger / r

Sonegrense i sør: stor høydeforskjell og bratte skråninger, generelt noe 
erosjon, men et par punkter med kraftig erosjon. Også registrert flere 
gamle relativt store skredgroper. 
Sonegrense mot nord-øst: generelt litt erosjon med enkelte punkter og 
strekninger med noe erosjon, et par punkter med kraftig erosjon og 
noen skredgroper. Innelukket ravine mot øst: litt til noe erosjon, kraftig 
erosjon i punkt mot sør. 
Sonegrense mot Leira: generelt litt erosjon med enkelte partier med 
noe erosjon. Ravinedaler fra Leira mot øst: noe erosjon og kraftig 
erosjon

Noe 30

538 Garder vestre Høy 2 4 Kraftig

Nylig grunt rotasjonsbrudd . 
30 x 60 m ut mot Sogna, 
Aktiv ravinering i høye 
skråninger

Ravine i vest (Sogna): Generelt fitt erosjon, bortsett fra enkelte 
strekninger (spesielt yttersvinger og en 200 m strekning nord for Fv 
120). Tegn av gamle skred hele veien, samt sig i skråninger (pga bløte 
masser - grunnvann).
Sideraviner nær Garder og Frehagen viser litt eller ingen erosjon. Bløtt 
terreng pga grunnvanutspring i noen steder.

Noe 31
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VEDLEGG 2



Sone 18 Stokke Nedre 

Nr.  Bilde Kommentar 
609 Overflateskred, høyde ca. 4 

m, bredde ca. 20 m. 
Bunnsenking i bekk. 

Kraftig erosjon. 

610 Stor rotasjon. Grunneier 
informerer som at det har 
sklidd ut flere ganger og at 
skredmasser er vasket vekk. 

Kraftig erosjon. 



611 

 
 

Terskel 
 
Ingen erosjon.  

612 

 

Terskler og plastring i 
bekken.  
 
Ingen erosjon.  



613 Steinsatt i yttersving (nylig, 
ca. 2018). 

614 Lite fall i bekken, leire i 
bunn.  

Litt erosjon. 



615 

 
 

Bekken graver litt. 
Overflateutglidning i 
bekkekant. 
 
Litt erosjon.  

616 

 
 

Litt erosjon. 

 
  



VEDLEGG 3



Sone 22 Ingjer og sone 23 Bjørnli 

Nr.  Bilde Kommentar 
600 Berg i dagen.  

601 Fra strekning kartlagt som 
noe erosjon. En del rotvelt. 

Noe erosjon. 



602 

 
 

Bergterskel 

603 

 
 

Rotvelt. 
 
Noe erosjon. 



604 

 
 

Berg i dagen flere steder 
langs vestre bredd. Flere 
beverdemninger. Vannet er 
misfarget grått og det har gått 
flere utglidninger som har 
stabilisert seg.  
 
Litt erosjon.  

605 

 
 

Noe erosjon i yttersving.  



606 Litt erosjon. 

607 Noe erosjon.  



608 

 
 

Enkelte små 
overflateutglidninger kartlagt 
som noe erosjon. Generelt 
for strekningen; litt erosjon.  

 
  



VEDLEGG 4



 

Sone 29 Krogsrud Ile og sone 30 Hillern 

Nr.  Bilde Kommentar 
617 

 
 

Litt erosjon.  

618 

 
 

Berg i dagen. 
 



619 Strekning med litt erosjon. 

Litt erosjon.  

620 Erosjon rundt utløp av 
jordbruksdrenering. Ca. 1,5-2 
m dybde og 3 m bredde i 
topp av skråning.  



621 

 
 

Graving i yttersving i samme 
område som utløp fra 
drenering. Høydeforskjell på 
ca 3 m og mange veltede 
trær. Det er også 
beveraktivitet i området.  
 
Kraftig erosjon. 

622 

 
 

Generelt lite erosjon på 
strekningen. Graver noe mer 
i yttersvinger og i forbindelse 
med beverdemninger.  
 
Litt erosjon.  



623 Overflateutglidning i 
yttersving. I samme område 
som utløp fra drenering.  

Noe erosjon.  

624 Kraftig erosjon. 

625 Dypere rotasjon i yttersving, 
veltede trær.  

Kraftig erosjon. 



626 

 
 

Ca. 5 m bredt rotasjonsskred. 
Mindre enn 2 m dybde. 
Veltede trær.  
 
Noe erosjon.  

627 

 
 

Kraftig erosjon.  
 

 



628 En større utglidning på 
strekningen.  

Noe erosjon.   

629 Litt erosjon. 

630 Ny kulvert, erosjonssikret.  



631 

 
 

Strekning med noe erosjon. 
Ca. 1 m senkning. 
 
Noe erosjon.  

632 

 
 

Ca. 1 m senkning nedstrøms 
og ned til bekkekryss.  
 
Litt erosjon 

 

633 

 
 

Strekning med litt erosjon.  



634 Noe erosjon.  



VEDLEGG 5



Sone 35 Loding og sone 36 Loding øst 

Nr.  Bilde Kommentar 
561 Erosjonssikring 

562 Noe erosjon 

563 Overflateglidning, typisk for 
strekningen. 

Noe erosjon.  



564 

 
 

Utglidning forsøkt stoppet 
med steinsetting.  

565 

 
 

Erosjon rundt utløp. 



566 Rotvelt på grunn av 
undergraving.  

Noe erosjon.  

567 Litt erosjon. 



568 

 
 

Erosjon i yttersving, ca. 10 m 
langs bekken. Ca. 1 m 
høydeforskjell.  
 
Litt erosjon.  

 
 
  



VEDLEGG 6



Sone 37 Ramby og sone 42 Flatby 

Nr.  Bilde Kommentar 
569 

 
 

Steinblokker (mur) etablert 
som sikring. Steinene har 
sunket ned.  
 
Litt erosjon. 

570 

 
 

Noe erosjon. 



571 Utglidning, ca. 8 m bredde. 

Noe erosjon.  

572 Strekning med lite erosjon 
oppstrøms demning.  

Litt erosjon. 



573 

 
 

Litt erosjon. 

574 

 
 

Erosjon i yttersving.  
 
Noe erosjon.  



575 

 
 

Utglidning i elva og blottlagt 
leire.  

584 

 
 

Noe erosjon.  



585 

 
 

Utglidning i yttersving, 
lengde 20-30 m.  
 
Kraftig erosjon i punktet, 
ellers noe erosjon på 
strekningen.  

586 

 
 

Utglidning i forbindelse med 
drensutløp.  



587 Sig i skråning. 

Noe erosjon.  

588 Utløpsmasser fra gammelt 
skred.  



589 

 
 

Sig i skråning i en tidligere 
større utglidning. Høyde på 
nytt blottlagt areal i bakkant 
er ca. 1,5 m, lengde 21 m.  
Ingen pågående erosjon i  
bekken. Tidligere skred har 
flyttet bekkeløp.  

590 

 
 

 Litt erosjon.  



591 

 
 

Bygd mur for bro og en liten 
terskel av stein i bekken.  

 
 
 
 
  



VEDLEGG 7



Sone 38 Ramby Nord 

Nr.  Bilde Kommentar 
568 

 
 

Erosjon i yttersving. 
Terrenget har senket seg noe. 
Lengde 10 m og høyde 1 m.  
 
Litt erosjon.  

 
  



VEDLEGG 8



Sone 39 Løken 

Nr.  Bilde Kommentar 
566 Undergraving har ført til 

rotvelt.  

Noe erosjon. 

567  Litt erosjon. 



568 

 
 

Erosjon i yttersving. 
Terrenget har senket seg noe. 
Lengde 10 m og høyde 1 m.  
 
Litt erosjon. 

569 

 
 

Steinblokker (mur) etablert 
som sikring. Steinene har 
sunket ned.  
 
Litt erosjon. 



570 

 
 

Noe erosjon. 

571 

 
 

Utglidning, ca. 8 m bredde. 
 
Noe erosjon.  



572 

 
 

Strekning med lite erosjon 
oppstrøms demning.  
 
Litt erosjon.  

573 

 
 

Litt erosjon. 



574 

 
 

Erosjon i yttersving.  
 
Noe erosjon.  

575 

 
 

Utglidning i elva og blottlagt 
leire.  



591 

 
 

Bygd mur for bro og en liten 
terskel av stein i bekken. 

592 

 
 

Større utglidning som bekken 
har gravd seg gjennom.  
 
Kraftig erosjon.  



593 

 
 

Kraftig erosjon.  

594 

 
 

Liten bekk langs jorde.  
 
Litt erosjon.  

 



VEDLEGG 9



Sone 40 Plogstad og sone 41 Ramby Øvre 

Nr.  Bilde Kommentar 
576 

 
 

Større overflateutglidning, 
sig i skråning.  
 
Noe erosjon i punktet, ellers 
litt erosjon på strekningen.  

577 

 
 

Berg i dagen.  



578 

 
 

Strekning med litt erosjon.  

579 

 
 

Utløp drensrør. Senkning av 
terrenget over og rundt.  



580 

 
 

Noe erosjon.  

581 

 
 

Litt erosjon i skredmasser fra 
eldre skred.  
 
Litt erosjon.  



582 

 
 

Større utglidning i nedkant 
av jorde.  

   

583 

 
 

Stort rotasjonsskred. Bakre 
skredkant ca. 6-8 meter.  

 
 
  



VEDLEGG 10



Sone 45 Kyken 

Nr.  Bilde Kommentar 
595 

 
 

Rotasjonsskred opp mot 
jorde, minst 20 meter bredt.  
Historiske flyfoto viser at det 
opprinnelige skredet skjedde 
før 1946, med noe videre 
utglidning av bak- og 
sidekanter på 50- og 60-
tallet.   
 
 

596 

 
 

Rotasjonsskred. Historiske 
flyfoto viser at det trolig 
skjedde på 1980-tallet med 
videreutvikling av bakkanten 
i perioden 2003-2008. 
 
 



597 

 
 

Strekningen har generelt litt 
erosjon, med enkelte punkter 
med større utglidninger, som 
vist på bildet.  
 
Noe erosjon.  

598 

 
 

Noe erosjon. 



599 Berg i dagen.  



VEDLEGG 11



Sone 81 Brotnu 

Nr.  Bilde Kommentar 
415 

 
 

Litt erosjon. 

416 

 
 

Erosjon rundt rør i 
bekkebunn. 



417 

 
 

Litt erosjon.  

418 

 
 

Litt erosjon.  

419 

 
 

Litt erosjon.  



420 Noe erosjon, vestre side av 
elv.  



VEDLEGG 12



Sone 88 Hilton syd og sone 89 Hilton 

Nr.  Bilde Kommentar 
400 

 
 

Nedover Leira.  

401 

 
 

Rotasjonsskred, 2 m høy 
bakkant.  



402 

 
 

Tidligere skred som har 
demmet opp vannet.  
 

403 

 
 

Typisk situasjon på 
strekningen.  
 
Noe erosjon.  

404 

 
 

Erosjon i forbindelse med 
drensutløp.  
 
Kraftig erosjon.  



405 

 
 

Litt erosjon.  

406 

 
 

Undergraving av vegetasjon, 
trær og kant glir ut.  
 
Litt erosjon.  



407 Leira. 

408 Litt erosjon (< 1m) 



409 

 
 

Større utglidning i et punkt.  
 
Noe erosjon. 

 

410 

 
 

Leira. 

411 

 
 

Kulvert med erosjon 
nedstrøms.  



412 

 
 

Litt erosjon lokalt. Masser 
fra tidligere utglidninger har 
dannet et «forland» inn mot 
sone Elton.  
 
 
 

413 

 
 

Inntil 1 m høydeforskjell i 
bekk.  
 
Litt erosjon.  



414 

 
 

Ingen erosjon i disse 
ravinene. Noe søppel.  

415 

 
 

Litt erosjon.  



416 Erosjon rundt rør i 
bekkebunn. 

417 Litt erosjon. 



VEDLEGG 13



Sone 110 Tveiter 

Nr.  Bilde Kommentar 
397 

 
 

Litt erosjon i forbindelse 
med ødelagt drensrør.  
 

398 

 
 

Undergraving i yttersving.  
 
Noe erosjon.  



399 

 
 

Større utglidning på vestre 
side.  
 
Kraftig erosjon.  

400 

 
 

Nedover Leira. 



401 

 
 

Rotasjonsskred, 2 m høy 
bakkant. 

402 

 
 

Tidligere skred har demmet 
opp vannet.  
 

 



403 

 
 

Typisk situasjon på 
strekningen.  
 
Noe erosjon. 

 
  



VEDLEGG 14



Sone 111 Averstad 

Nr.  Bilde Kommentar 
390 

 
 

Noe bunnsenking og skjeve 
trær.  
 
Litt erosjon.  

391 

 
 

Rotasjonsskred. Liten 
vannføring i bekk og ingen 
tegn til pågående erosjon.  



392 

 
 

Overflateglidning. 2 groper 
ved siden av hverandre.  
 
Noe erosjon. 

393 

 
 

Utglidning, ca. 2 m høyde og 
8 m bredde.  
 
Noe erosjon.  



394 

 
 

Utglidning. 1,3 m høyde i 
bakkant, ca 8 m bredt. 
 
Noe erosjon.  

395 

 
 

Overflateskred i yttersving, 
vestre side. 
 
Litt erosjon.  



396 

 
 

Litt erosjon.  

397 

 
 

Litt erosjon i forbindelse 
med ødelagt drensrør.  
 



398 

 
 

Undergraving i yttersving.  
 
Noe erosjon. 

 
  



VEDLEGG 15



Sone 112 Olstad 

Nr.  Bilde Kommentar 
367 

 
 

4 m høy utglidning, lengde 
ca. 5 meter.  
 
Noe erosjon.  

368 

 
 

4 m bred utglidning, dybde 
ca 2 m.  
 
Noe erosjon.  



369 Overflateskred, bredde 2 m 
og lengde 4 m.  

Noe erosjon.  

370 Oppdemt basseng ved kum i 
nedstrøms ende av 
skredmasser. Steinfylling 
nedstrøms bassenget.  



372 

 
 

Ingen tydelig erosjon, Litt sig 
i skråningen. 

380 

 
 

Utglidning langs vestre 
bredd.  
 
Noe erosjon. 



381 

 
 

Bløtt i bunn.  
 
Noe erosjon.  

382 

 
 

Litt erosjon.  



383 

 
 

Overflateskred som gikk i 
perioden 2010-2015. Har 
ikke utviklet seg videre.  
 
Noe erosjon.  

384 

 
 

Lokal bunnsenking.  
 
Litt erosjon. 



385 

 
 

Noe erosjon.  

386 

 
 

Litt erosjon. 



387 

 
 

1,5 m bunnsenking i 
sidebekk.  
 
Litt erosjon.  

388 

 
 

Overflateutglidning.  
 
Noe erosjon.  

389 

 
 

Eldre utglidning.  
 
Noe erosjon.  



390 

 
 

Noe bunnsenking og skjeve 
trær.  
 
Litt erosjon. 

391 

 
 

Rotasjonsskred. Liten 
vannføring i bekk og ingen 
tegn til pågående erosjon. 



392 

 
 

Overflateglidning. 2 groper 
ved siden av hverandre.  
 
Noe erosjon. 

393 

 
 

Utglidning, ca. 2 m høyde og 
8 m bredde.  
 
Noe erosjon. 



394 

 
 

Utglidning. 1,3 m høyde i 
bakkant, ca 8 m bredt. 
 
Noe erosjon. 

 
  



VEDLEGG 16



Sone 113 Holum Nordre 

Nr.  Bilde Kommentar 
359 

 
 

Utglidning i topp av 
sideravine. Synlig leire i hele 
ravinearm.  
 
Kraftig erosjon.  

362 

 
 

Noe erosjon.  



363 

 
 

Pågående erosjon, forsøkt 
utbedret med stor stein. 
Synlig drensledning i 
skråning. Bredde 10-20 m.  
 
Kraftig erosjon.  

364 

 
 

Utglidning med høyde ca. 9 
m.  
 
Kraftig erosjon.  



365 

 
 

Erodert langs drensgrøft på 
jordet og ut i skråningen.  
 
Kraftig erosjon.  

366 

 
 

Utglidning, høyde ca. 8 m og 
bredde større enn 10 m. 
Forsøkt utbedret med stor 
stein.  



367 

 
 

4 m høy utglidning, lengde 
ca. 5 meter.  
 
Noe erosjon. 

368 

 
 

4 m bred utglidning, dybde 
ca 2 m.  
 
Noe erosjon. 



369 Overflateskred, bredde 2 m 
og lengde 4 m.  

Noe erosjon. 

370 Oppdemt basseng ved kum i 
nedstrøms ende av 
skredmasser. Steinfylling 
nedstrøms bassenget. 



371 

 
 

Erosjon i sideravine, med 
synlig jordbruksdrening i 
topp av skråning. Flere 
parallelle erosjonsraviner.  
 
Kraftig erosjon.  

372 

 
 

Ingen tydelig erosjon, Litt sig 
i skråningen. 



373 

 
 

Punkt med noe erosjon i topp 
av skråning, ved jordekant. 
Dybde ca. 1,2 m.  
 
Noe erosjon.  

374 

 
 

Overflateglidning med høyde 
ca. 3 m.  
 
Noe erosjon.  



375 

 
 

Tidligere større skredgrop.  

376 

 
 

Litt erosjon.  

377 

 
 

Litt erosjon.  

 



VEDLEGG 17



Sone 114 Holum 

Nr.  Bilde Kommentar 
352 Større utglidning. 

Strekningen er klassifisert 
som noe erosjon.  

353 Graving i fot av skråning, ca. 
2 m bratt kant.  

Noe erosjon.  



354 

 
 

Ny bekkelukking etablert. 
Blottlagt leire nedstrøms som 
er lett eroderbar.  

360 

 
 

Noe erosjon.  



361 

 
 

1 m rett ned. Blottlagt leire. 

376 

 
 

Litt erosjon.  



377 

 
 

Litt erosjon.  

378 

 
 

Erosjon langs elvekant.  

 



VEDLEGG 18



Sone 115 Rud 

Nr.  Bilde Kommentar 
345 

 
 

Mye aktivitet og det har 
skjært seg dypt ned. Tegn til 
ødelagte drensrør.   

346 

 
 

Berg i dagen. 

350 

 
 

Strekning med noe erosjon. 
 
Noe erosjon. 
 

 



351 

 
 

Strekning med kraftig 
erosjon.  
 
Kraftig erosjon.  

352 

 
 

Større utglidning. 
Strekningen er klassifisert 
som noe erosjon. 

355 

 
 

Litt erosjon.  



356 

 
 

Noe erosjon.  

357 

 
 

Kraftig erosjon.  

358 

 
 

Drensutløp. 
 
Noe erosjon.  



VEDLEGG 19



Sone 116 Lystad 

Nr.  Bilde Kommentar 
341 

 
 

Litt erosjon.  

342 

 
 

Kraftig erosjon.  

343 

 
 

Stor fylling. 



345 

 
 

Mye aktivitet og det har 
skjært seg dypt ned. Tegn til 
ødelagte drensrør.   

346 

 
 

Berg i dagen. 

347 

 
 

Punkt med noe erosjon i 
forbindelse med utløp. 
Strekningen ellers er 
klassifisert som litt erosjon.  



348 

 
 

Erosjon i forbindelse med 
drensutløp.  

349 

 
 

Litt erosjon.  

 
  



VEDLEGG 20



Sone 117 Asper 

Nr.  Bilde Kommentar 
339 

 
 

Kraftig erosjon.  

340 

 
 

Lengde 10 m. Punktet med 
kraftigst erosjon på 
strekninga. 
 
Kraftig erosjon.  

341 

 
 

Litt erosjon. 



342 

 
 

Kraftig erosjon. 

343 

 
 

Stor fylling.  

 
  



VEDLEGG 21



Sone 118 Haga 

Nr.  Bilde Kommentar 
640 

 
 

Flyfoto. Strekning med litt 
erosjon.  

641 

 
 

Flyfoto. Noe erosjon langs 
bekk i øst.  



VEDLEGG 22



Sone 119 Dragvoll 

Nr.  Bilde Kommentar 
344 

 
 

Utløp rør i bratt skråning.  
 
Noe erosjon.  

639 

 
 

Flyfoto. Område med litt 
erosjon.  

 



VEDLEGG 23



Sone 123 Bjørke 

Nr.  Bilde Kommentar 
319 Erosjon der rør kommer ut.  

Noe erosjon.  

320 Aggresjonspunkt. Erosjon og 
utglidning.  

Noe erosjon.  



321 Noe erosjon. 

322 Oppdemmet vann. 



323 

 
 

Frisk strøm ut fra dam. 
 
 

 

324 

 
 

Eldre utglidning med lokal 
erosjon av rennende vann.  



325 Noe erosjon. 

326 Sideravine med mye erosjon 
og utglidninger.  

Kraftig erosjon. 



327 

 
 

Overflateglidning utløst av 
lokalt erosjonspunkt. Lokalt 
kraftig erosjon, strekningen 
ellers er klassifisert som noe 
erosjon.  
 
Kraftig erosjon.  

328 

 
 

Utløp rør. Stein er plassert 
litt tilfeldig.  



329 

 
 

Lokalt kraftig erosjon.  

330 

 
 

Oppdemmet vann.  



331 

 
 

Bunnsenking, erosjon i frisk 
leire.  
 
Noe erosjon.  

332 

 
 

Erosjon i frisk leire. Mye 
aktivitet over tid.  
 
Noe erosjon.  



333 Noe erosjon.  

334 Steinsatt strekning. 



335 Strekning med sig, 
utglidninger og 
drensproblematikk. Rester av 
gamle drensrør.  

336 Utglidning, 3-4 m i bakkant. 
Bekken undergraver.  

Kraftig erosjon.  



337 

 
 

Bilde tatt oppstrøms. Samme 
situasjon langs hele 
strekningen.  
 
Noe erosjon.  

338 

 
 

Erosjon i yttersving. Typisk 
situasjon for strekningen.  

 



VEDLEGG 24



Sone 125 Hovin og sone 126 Hovin nedre 

Nr.  Bilde Kommentar 
316 

 
 

Større utglidning.  
 
Noe erosjon.  

317 

 
 

Liten utglidning. 
 
Litt erosjon.  



318 

 
 

Gamle rotvelt både opp- og 
nedstrøms punktet. Rolig 
bekk.  

330 

 
 

Oppdemmet vann. 



331 

 
 

Bunnsenking, erosjon i frisk 
leire.  
 
Noe erosjon. 

332 

 
 

Erosjon i frisk leire. Mye 
aktivitet over tid.  
 
Noe erosjon. 



333 

 
 

Noe erosjon.  

334 

 
 

Steinsatt strekning. 
 

 



VEDLEGG 25



Sone 127 Årstad 

Nr.  Bilde Kommentar 
308 

 
 

Litt erosjon.  

309 

 
 

Vann ovenfra eroderer.  
 
Noe erosjon.  



310 

 
 

Terskel. Mulig berg, men 
også rester av betong i 
området, så usikkert.  

311 

 
 

Utglidning.  
 
Noe erosjon.  



313 

 
 

Utglidning. Lokalt noe 
erosjon, strekningen eller er 
klassifisert som litt erosjon.  
 
Noe erosjon.  

314 

 
 

Sig i skråningene.  



315 

 
 

Lokalt kraftig erosjon. 

316 

 
 

Større utglidning.  
 
Noe erosjon. 



319 

 
 

Erosjon der rør kommer ut.  
 
Noe erosjon. 

328 

 
 

Utløp rør. Stein er plassert 
litt tilfeldig.  

 



VEDLEGG 26



Sone 130 Rud 

Nr.  Bilde Kommentar 
306 

 
 

Større utglidning. 
Strekningen ellers er 
klassifisert med litt erosjon.  
 
Kraftig erosjon.  

307 

 
 

Utløp rør. Noen utlagte 
masser, men ikke funksjonelt 
som sikring.  

308 

 
 

Litt erosjon. 



309 

 
 

Vann ovenfra eroderer.  
 
Noe erosjon. 

310 

 
 

Terskel. Mulig berg, men 
også rester av betong i 
området, så usikkert. 



311 

 
 

Utglidning.  
 
Noe erosjon. 

312 

 
 

Overflateerosjon på 
beitemark.  
 
Noe erosjon.  



638 Erosjon i forbindelse med 
drensrør.  



VEDLEGG 27



Sone 131 Låke og sone132 Kjos østre 

Nr.  Bilde Kommentar 
307 

 
 

Utløp rør. Noen utlagte 
masser, men ikke funksjonelt 
som sikring. 

636 

 
 

Flyfoto. Fylling på topp av 
skråning.  



637 

 
 

Litt erosjon.  

638 

 
 

Erosjon i forbindelse med 
drensrør. 

 
  



VEDLEGG 28



Sone 133 Kjos Vestre 

Nr.  Bilde Kommentar 
256 

 
 

Sig i skråning.  
 
Litt erosjon.  

257 

 
 

Kraftig erosjon. 

258 

 
 

Største utglidning på 
strekningen. Øvrige deler av 
denne strekningen er kartlagt 
som litt erosjon.  
 
Noe erosjon.  



259 

 
 

Oppstrøms leira.  

305 

 
 

Strekning med noe erosjon.  
 
Noe erosjon.  

 
  



VEDLEGG 29



Sone 135 Taugland 

Nr.  Bilde Kommentar 
271 

 
 

Rotasjonsskred. Bredde i 
bunn ca. 10 meter og høyde i 
bakkant ca. 1.5 meter.  
 
Kraftig erosjon.  

272 

 
 

Noe erosjon.  



273 

 
 

Bilde tatt mot vest. 
 
Litt erosjon på vestre side og 
ingen erosjon på østre side.  

274 

 
 

Berg i dagen.  



286 

 
 

Litt til noe erosjon. Et større 
område som siger, men ser 
ikke ut til å være veldig 
aktivt.  
 
Litt erosjon.  

287 

 
 

Strekning med litt til noe 
erosjon.  
 
Litt erosjon.  

288 

 
 

Større utglidning kartlagt 
som noe erosjon. 
Strekningen ellers er kartlagt 
som litt erosjon.  
 
Noe erosjon.  



289 

 
 

Utglidning kartlagt som noe 
erosjon. Oppstrøms er en 
strekning på 20 m. 
steinsatt/erosjonssikret.  

291 

 
 

Noe erosjon.  



292 

 
 

Større utglidning. Har gått 
litt ut i elva. 
 
Noe erosjon.  

293 

 
 

Typisk situasjon for 
strekningen.  
 
Noe erosjon.  



294 

 
 

Utglidning ligger et stykke 
fra elvekant. 

295 

 
 

Sand i øvre del av utglidning.  
 
Noe erosjon.  



296 

 
 

Bekkeutløp i Leira.  

297 

 
 

Strekning med noe erosjon.  
 
Noe erosjon.  



298 

 
 

Noe erosjon.  

299 

 
 

Noe erosjon.  



300 

 
 

Litt/noe erosjon normalt på 
bekkestrekning.  

301 

 
 

Bekkekryss. Bilde tatt mot 
nordvest. Flere gamle store 
skredgroper i ravinen nord-
vestover, men lite tegn til 
pågående erosjon ved 
gropene i dag. 



302 

 
 

Noe erosjon.  

303 

 
 

Eldre rotasjonsskred.  
 
Kraftig erosjon.  



304 

 
 

Rotasjonsskred. Høyde i 
bakkant ca. 2 m.  
 
Kraftig erosjon.  

 
  



VEDLEGG 30



Sone 136 Sundby 

Nr.  Bilde Kommentar 
256 

 
 

Sig i skråning.  
 
Litt erosjon. 

257 

 
 

Kraftig erosjon.  

258 

 
 

Største utglidning på 
strekningen. Øvrige deler av 
denne strekningen er kartlagt 
som litt erosjon.  
 
Noe erosjon. 



259 

 
 

Oppstrøms leira. 

260 

 
 

Større utglidninger i 
yttersving. Lidar viser en del 
terrengendringer de første 
100 m nedstrøms sving.   
 
Kraftig erosjon.  

262 

 
 

Noe erosjon.  



263 

 
 

Større skredhendelse, synlig 
på Lidar i perioden 2015-
2020. 
 
Kraftig erosjon.  

266 

 
 

En av de større utglidningene 
på strekingen.  
 
Noe erosjon.  

267 

 
 

1,5 m høy erosjonskant.  
 
Noe erosjon.  



268 2-3 m senkning i nedre 40 m
av sideravine.

Kraftig erosjon. 

270 Berg i dagen.  

271 Rotasjonsskred. Bredde i 
bunn ca. 10 meter og høyde i 
bakkant ca. 1.5 meter.  

Kraftig erosjon. 



272 

 
 

Noe erosjon. 

305 

 
 

Strekning med noe erosjon.  
 
Noe erosjon. 



306 

 
 

Større utglidning. 
Strekningen ellers er 
klassifisert med litt erosjon.  
 
Kraftig erosjon 

308 

 
 

Litt erosjon. 

309 

 
 

Vann ovenfra eroderer.  
 
Noe erosjon. 
 



VEDLEGG 31



 
Sone 538 Garder Vestre 

Nr.  Bilde Kommentar 
119 

 
 

Noe steinsatt i bekkekryss.  

120 

 
 

Erosjon i sving.  
 
Litt erosjon.  

121 

 
 

1 m høydesprang i bekken. 
Potensial for videre senkning 
oppstrøms.  



122 

 
 

Bekken er sikret med stein i 
bunn og langs sider. Stabile 
skråninger.  
 
Ingen erosjon.  

123 

 
 

Misfarget grått vann.  
 
Litt erosjon.  



124 

 
 

Pågående erosjon oppe i 
skråningen som ser ut til å 
være på grunn av 
grunnvannsutspring, ikke 
sammenheng med erosjon i 
foten.  

125 

 
 

Utglidninger i området kan 
se ut til å skyldes 
grunnvannserosjon.  



126 

 
 

Litt erosjon.  

127 

 
 

Bløtt i overflaten i dalbunn.  
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