
 
Vann og løsmasser på ville veier 

  
Prosjektleder Bjørn K. Dolva 

 
NGFs vårseminar 19. mars 2015 



NATURFARE, infrastruktur, flom og skred  
(2012-2015) 

Samarbeidsprosjekt mellom 

• Jernbaneverket 

• Norges Vassdrags- og energidirektorat 

• Statens vegvesen 

Prosjektbudsjett = 42 MNOK  
Kvikkleire = 10 MNOK 

www.naturfare.no 



Samarbeidpartnere 

NIFS samarbeider med mange  

 



Hvordan leve med farene   
stortingsmelding om flom og skred 

7 Delprosjekt 

 

• 1 - Naturskadestrategi 

• 2 - Beredskap og krisehåndtering 

• 3 - Kartlegging, arealbruk og ROS-analyser 

• 4 - Overvåking og varsling 

• 5 - Flom og overvannshåndtering 

• 6 - Kvikkleire 

• 7 - Skred og flomsikring 

 



Naturskadestrategi 

• Terminologi og begreper 

 

 

 

 

• Kommunikasjon og formidling 

• Strategi for flom og skred – fremtidig 
samarbeid 



Erfaringer dokumenteres 

Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser 

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Erfaringsseminar-om-oppfolging-etter-store-flomhendelser/


Hvor langt er manns minne…. 



Teori      Praksis   

 

• Håndtering av flom og skred 

• Utvikling av robust infrastruktur 

• Samarbeid mellom aktører et geografisk 
område, f.eks. i et nedbørfelt 

• Et eksempel 

https://www.youtube.com/watch?v=OxXVQniwkhQ&feature=player_embedded


Beredskap og krisehåndtering 
• Stort fokus på samhandling - internt og eksternt 

• Øvelser og tilnærming til ulike aktører 

• Erfaringer og anbefalinger 





Nasjonalt risikobilde 2014 - risikomatrise 



Scenario: Kvikkleireskred i by 



Kartlegging, arealbruk og ROS-analyser 
Aktuelt: 
• Seminar 8. april 2015 om «skredfarekartlegging i bratt terreng» 
• FoU-rapport om InSAR. Sluttrapport leveres fra NORUT 
• Sluttrapport fra NGI om «Bjørkeskog som skreddempende» levert.  
• Etatene skal beskrive status om skredfarekartlegging i bratt terreng 
• Pilot i NIFS om «Kvikkleiredata fra Statens vegvesen».  

 
Datasamordning –  spørreundersøkelse i etatene vdr bruk og samordning. 
• Standardisering / Sosi   
• Etatene/Kartverket om standardiseringsbehov flom- og skreddata.  
• Oversikt over informasjonselementer i kjente applikasjoner (gjenstår) 
 
ROS-analyser (plan) arbeider med egen rapport/veiledning, men har avventet DSB. 
 
Flom- og skredhendelser ser på videreutvikling av tekniske løsninger overføring data 
mellom etater og tekniske løsninger for forbedret registreringer og hendelser.  
 
 



Overvåking og varsling 

 
Pågående oppgaver 
 

• Fotogrammetri, Trollstigen + Mannen 
• Bakkebasert laserskanning (NGU) 
• Laserskanning Mosjøen 
• Fanggjerde 
• Pixelanalyse 
 



Flom og overvannshåndtering 
• Økt fokus på kartlegging av flom- og skredfaren i tilknytning til 

bekker og vann på avveie på grunn av menneskelige inngrep i de 
naturlige drensveiene 

• Bedre kartdata – laserscanning med for hele Norge. 
• Bedre flomveikart (både på regional og lokal skala) som 

aktsomhetskart 
• Kartlegging av alle dreneringsveiene 
• All tilgjengelig kartinfo via en nettportal , også historiske kart.  
• Samarbeid om tiltak og avtaler om drift og vedlikehold, og 

ansvarlig gjøre de enkelte problemeierne (grunneierne). 
• Enhetlig innrapportering og kartlegging av værrelaterte 

hendelser/skader. 
• Samfunnsøkonomiske analyser/beregninger av alle værhendelser 

med skader. 



Viktige innspill om vann 

• Behov for flere stasjoner med meteorologiske og hydrologiske 
korttidsdata; f.eks. timesverdier for nedbør og vannføring 

    

• Behov for mer fagkompetanse hos alle infrastruktureiere mht 
dreneringsutfordringer  
– Bestillerkompetanse og kontroll ved planlegging, utbygging og fornyelse 

– I forbindelse med drift og vedlikehold 

   

• Mer robuste tiltak – både ved utbygging og fornyelse bl.a. etter 
flomhendelser 

  

• Mer samarbeid i sårbare områder/felt for å redusere faren for 
hendelser pga konsekvensene av klimaendringer og økt 
menneskelig påvirkning på drensveiene 



Kvikkleire 



Kvikkleire 
Omfattende samarbeid i fagmiljøet og i etatene har ført til: 
• Mer enn 40 tekniske rapporter som dekker et bredt felt av 

tema 
• Støtte til gjennomføring av flere pH. D- og masteroppgaver 
• Artikler og innlegg på konferanser 
• Etablering av omforent regelverk for prosjektering og 

utbygging i kvikkleireområder 



Skred og flomsikring 

• Masterstudent flomskredmodellering godt i gang 

• Beskrivelsesliste om sikringsobjekter er ute på høring 

• Lansering felthåndbok 23 mars 2015 

• Befaringsrapport Vestlandet  

• Rapport om snømodellering 



 Gi støtte i beslutningsprosesser i akutte situasjoner 

 Skape sammenheng innen flom- og skredsikring og 
enhetlig arbeidsflyt mellom de tre etatene for å sikre 
entydige svar til eksterne 

MÅL 

 Prosedyrer, sjekklister og maler for håndtering av flom-
/skredhendelse under akuttfasen  

INNHOLD 

Fagpersoner fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Statens vegvesen og Jernbaneverket og deres rådgivere 
som følger opp flom- og skredhendelser i felt 

MÅLGRUPPE 



STRUKTUR 

steinskred 
steinsprang 
isnedfall 

snøskred 
sørpeskred 

jordskred 
flomskred 
flom (erosjon) 

leirskred 
kvikkleireskred 

flom (oversvømmelse) 
isgang 
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• Forutsetter langsiktig forskning og utviklingsarbeid. 

• Bedre varsling og hydrologiske prognoser kan oppnås ved endret prosessbeskrivelse i 
modellene, bedre kalibreringsrutiner, bedre kvantifisering av usikkerhet og bruk av 
alternative støtteverktøy. Kortere tidsskritt for å øke presisjonen i prognosene. 

• Bedre meteorologiske prognoser er en viktig forutsetning for forbedring av de 
hydrologiske prognosene.  

• Bruk av fjernmålingsdata fra radar og satellitt ventes å gi forbedringspotensial, men 

bruken av slike data er fortsatt på forskningsstadiet.  

• Klimaendringer aktualiserer behovet for kunnskap om prosessene og bedre 
observasjoner.  

 

 

Det samarbeides på tvers av sektorer for å få fram best 
mulig varslingstjenester:  

http://www.vegvesen.no/
http://intranett/main.asp
http://www.met.no/
http://www.ciens.no/no


Samarbeid = lagarbeid 

St.m. 15/2012 om: Nasjonal strategi for flom og skred peker på 

relevante aktører vil foruten NVE blant annet være:  

 



Teknologiske muligheter 

Bruinspeksjon E18 Skjeggestad 07.02.2015.mp4 

Orbiton_Bruinspeksjon_Skjeggestad_07.02.2015.mp4

