
Eva Forsgren

Region Nord

NVE- IVARETAKELSE AV NATURFARE I FORBINDELSE MED 

PLAN OG BYGGESAK



Tema: 

Kort om NVE

Ansvarsforhold ved planlegging

Aktsomhetskart og farekart i planlegging 

Andre typer kart/databaser

Utfordring - Kartlegging av bekker 

Kvikkleire og Skredtyper – om det blir tid 
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12.03.2018

12. mar. 20183

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 

■ Forvalter vann- og energiressurser

■ Nasjonalt ansvar for forebygging mot flom- og skredulykker
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Konsesjonsbehandling og Tilsyn 

Konsesjonsbehandling kraftanlegg

Dam- og miljøtilsyn

Vannuttak/overflatevann

Grunnvann 

Inngrep i vassdrag
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Konsesjonsbehandling og Tilsyn 

Konsesjonsbehandling kraftanlegg

Dam- og miljøtilsyn

Vannuttak/overflatevann

Grunnvann 

Inngrep i vassdrag

Hydrologi og varsling

■ Måling og beregning av avløp og 

vannføringer

■ Hydrologiske pålegg

■ Oppdragsvirksomhet

■ Varsling av flom, jordskred og 

snø
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NVE høringspart for arealplaner og enkeltsaker som berører:

• Flom- og erosjonsutsatte områder

• Skredutsatte områder 

• Vassdragsmiljø

• Verna vassdrag

• Energianlegg/ kraftledninger



Retningslinjer og veiledere til saksbehandling i hht pbl



Klassekampen 1.2.2018



NVE nasjonal fagmyndighet

- flom- og skredfare

Fjellskred,  Flom- Skred – varsom.no

Ikke bygge seg inn i nye 

problemer Pbl/TEK17

Eksisterende bebyggelse og 

infrastruktur

Aktsomhets- og farekart
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Hvems ansvar er det å bygge sikkert?  
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Den enkelte eier/utbygger 

Har ansvaret for at nye bygg og tomter er sikre (PBL)

Har ansvar for å sikre sine verdier mot skade, inkl. vedlikehold av sikringstiltak 
(PBL/TEK, naturskadeloven, naturskadeforsikringsloven)

Har ansvaret for at tiltak på egen grunn ikke påfører skader på andre (granneloven)

Fordeling av ansvar og roller knyttet til sikker arealbruk og 

sikring mot skred i Norge
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Fordeling av ansvar og roller knyttet til sikker arealbruk 

og sikring mot skred i Norge

Den enkelte eier/utbygger 

Har ansvaret for at nye bygg og tomter er sikre (PBL)

Har ansvar å sikre sine verdier mot skade, inkl. vedlikehold av sikringstiltak (PBL/TEK, 
naturskadeloven, naturskadeforsikringsloven)

Har ansvaret for at tiltak på egen grunn ikke påfører skader på andre (granneloven)

Kommunen

Har ansvar for å kartlegge farer og ta hensyn til farene ved arealplanlegging og 
byggetillatelser (PBL § 28-1)

Ansvar for sikring av fareutsatt bebyggelse (naturskadeloven)
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Fordeling av ansvar og roller knyttet til sikker arealbruk 

og sikring mot skred i Norge

Den enkelte eier/utbygger 

Har ansvaret for at nye bygg og tomter er sikre (PBL)

Har ansvar å sikre sine verdier mot skade, inkl. vedlikehold av sikringstiltak (PBL/TEK, naturskadeloven, 
naturskadeforsikringsloven)

Har ansvaret for at tiltak på egen grunn ikke påfører skader på andre (granneloven)

Kommunen

Har ansvar for å kartlegge farer og ta hensyn til farene ved arealplanlegging og byggetillatelser (PBL §
28-1)

Ansvar for sikring av fareutsatt bebyggelse (naturskadeloven)

Staten (MD, DSB, DiBK, fylkesmennene og NVE) 

Gir regler og retningslinjer for arealplanlegging, utbygging og beredskap 

Gir kommunene veiledning, uttalelser og innsigelser til planer etter PBL

Gir bistand til kartlegging og sikring av eksisterende boliger 



Hva må kommunen/tiltakshaver gjøre 
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Velkjente metoder for å beskytte seg mot farer:

1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer 

(kartlegging, overvåkning, varsling)
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Velkjente metoder for å beskytte seg mot farer:

1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer 

(kartlegging, overvåkning, varsling)

2. Hold deg unna farene hvis du kan (arealplanlegging)
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Velkjente metoder for å beskytte seg mot farer:

1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer 

(kartlegging, overvåkning, varsling)

2. Hold deg unna farene hvis du kan (arealplanlegging)

3. Beskytt deg best mulig hvis du ikke kan eller klarer å vike 

unna (sikringstiltak)

4. Ta hensyn til at sikringstiltak aldri er helt sikre 

(beredskapsplanlegging)



Hvordan skaffe kunnskap om naturfare
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Arealplanlegging og ROS analyse

Kartfesting avgjørende



Aktsomhetskart Flom

Input = Output 

Når skal kunnskap om naturfare ut til brukere? 

Farekart- Flomsonekart



Naturfare på to nivåer

Aktsomhetskart 

Potensiell fare -

kan være fare 

Ikke tallfestet

Kommuneplannivå

Kommunen kartlegger



Naturfare på to nivåer

Aktsomhetskart 

Potensiell fare 

Kan være fare 

ikke tallfestet

Kommuneplannivå

Kommunen kartlegger

Faresonekart

Reell fare 

Sannsynligheter (TEK17)

1/100, 1/1000, 1/5000

I hovedsak reguleringsplan og 

byggesak

Utført av fagkyndig (geolog, geotekniker)



Aktsomhetskart



Faresonekart 

En del kommuner har egen kartlegging

Nasjonal faresonekartlegging



Faresonekart 

Nordland 
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Til kommuneplanen…..

Kommunen utfører selv

Samle eksisterende kunnskap

• Aktsomhetskart flom og skred (NVE)

• Eksisterende Faresoner – flom og skred (NVE)

• MG og Marine avsetninger (NGU)

• Utførte undersøkelser - Nadag

• Lokale Skred- og flom rapporter (kommune) 

Avstand vassdrag 20, 50 eller 100 meter

Kartlegging av flomfare i bekker – veileder 

Kartlegge skredvifter
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12.03.2018
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Reell fare må avklaras på neste plannivå

Aktsomhetskart for steinsprang Aktsomhetskart for snøskred 

Landsdekkende- Kun GIS analyse 

12.03.2018



Aktsomhetskart for jord- og flomskred - områder med potensiell fare for små og mellomstore jord- og 

flomskred. 

Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering.

I noen grad sørpeskred (overgår ofte i jord-, flomskred)

Basert på forenklet løsmassekart og tidligere 

geomorfologisk aktivitet (tidligere geologiske tegn på 

eks. erosjon, avsetninger ..vurdert på landsbasis mha 3 d 

briller)

Startcellen (utløsningsområdet) er basert på 

helningsvinkel, plankurvatur og vanntilførende 

dreneringsområde. 

Utløpsmodelleringen er basert på en  «multiple flow

direction» modell. Som tar hensyn til topografien. 

Beregner (energibasert)retning og lengde av skredet.

Ikke hensyn til vegetasjon og bebyggelse

12.03.2018
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Dekker deler av landet

Enkel befaring

Hensyn til skog

Fanger opp noen  mindre skråninger

Ikke et faresonekart

Brukes der det finnes + kart for Jord- og 

flomskred
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Aktsomhetskart for snø- og steinsprang 

12.03.2018



Eks. fra i går……Trenger ikke å være på den sikre siden

33

Aktsomhetskart snø- og steinsprang
Aktsomhetskart steinsprang
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Bratthetskart 

12.03.2018
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Skredhendelser 

12.03.20

18



Maler for skredfarekartlegging

NVE har utviklet en prosedyreskildring med 2 rapportmaler

Trinnvis metode for å dokumentere skredfare i bratt terreng i 

samband med planarbeid. 

Tydeliggjør når geofaglig kompetanse må in for kartlegging

https://www.nve.no/Media/4952/rapportmaler-prosedyrebeskrivelse.pdf
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1. Kan skredfare utelukkast?
Rapportmal 1

FLYTSKJEMA VURDERING OG KARTLEGGING AV SKREDFARE I BRATT TERRENG, AREALPLAN

JA
Skredfare er avklart. 

2. Er skredfaren reell?
Rapportmal 2

4.  Forprosjekt sikringstiltak
Fareområde etter sikring

NEI
Skredfare er avklart. 

3. Faresonekartlegging
Rapportmal 2

STYRE UTBYGGING 
TIL SIKRE AREAL

Skredfare er avklart. 

NEI

JA

BYGGE UT I 
FARESONE

Aktør

Kommune/plankonsulent

Geofagleg kompetanse

Geofagleg kompetanse

Geofagleg kompetanse

Trinn

TILRÅDD

IKKJE 
TILRÅDD



Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng
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Så kommer det det som er vanskelig……
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Fare for kvikkleire

Kartlagt 

Fauske-Sørfold og Mo i Rana –

Mosjøen (Narvik kommer)

Resten må vurderes ut fra 

NGUs løsmassekart
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Aktsomhetskart – arealplanlegging

Avsettes som hensynssoner 

Kvikkleire regional kartlegging



Risiko = faregrad * konsekvens

Brukes ved vurdering av sikring

Kvikkleire regional kartlegging



NB! Få områder kvikkleirekartlagt nasjonalt

Kommunen må i første omgang vurdere: 

• NGUs løsmassekart

• Eksisterende fagkyndige rapporter – Nadag



Melbu

NVE har spilt in ønske om snarlig kvartærgeologisk kartlegging av kommunene Sortland, Hadsel og Vestvågøy 



Sørfold kommune

Kvikkleire faregradskart Løsmassekart m/ marin grense

NB! Før tiltak under marin grense 

må fare for kvikkleireskred alltid vurderes



NADAG – nasjonal database grunnundersøkelser 



Aktsomhetskart Flom – en «pekepinne»



Flomsonekart Tromsdalen – inkludert antatt klimaendring

kan brukes direkte i reguleringsplan

12.03.2018
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Viktig med avstand til vassdrag



Nordland

• 0% økning – Innlandsfelt
dominert av snøsmelteflom på
våren

• 20% økning – bør legges til i 
nedbørfelt nær kysten og alle
små elver (som reagerer raskt
på regn)

• 40 % økning – bør vurderes 
for alle elver i eller nær de 
nedbørfeltene hvor det er 
beregnet større enn 40 % 
økning

Endringer i 200-års flom fra 1961-90 til 2071-2100



Kommer snart ny rettleiar

som omhandler:

Kartlegging av 

flaumfare i bekker (i 

tettbygde strøk) 

med fokus på kartlegging av 

kritiske punkter for 

oversvømmelse
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Fare knytt til bekker og vassdrag
Buffer på min 20 meter til små vassdrag

12.03.2018



Jord- og sørpeskred
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12.03.2018

Kåfjord-Nordreisa mai 2010 Indre Bergselva, Storfjord, juni 2011



Hva med eksisterende kart og klimaendringer

Grunn til økt aktsomhet særlig mot flomskred og sørpeskred langs små 

(bratte)vassdrag..   Spesielt i Nordland…

NOK AVSTAND til vassdragene… 

Snø- jordskred og steinsprang. Det er ikke grunn til å tro at de store, sjeldne 

skredene som er dimensjonerende for utbygging vil skje oftere eller bli større. 

Eksisterende aktsomhetskart og faresonekart gode nok,  Følg NVEs retningslinjer 

og veileder for nye skredfareutredning. 

Unntatt skredvifter………

12.03.2018
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Rånvassbotn, 20. mai 2010

Flom- o sørpeskred kan gå lengre ut enn 

skredkartene – sjekk skredvifter

12.03.2018
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Sørpeskred

Vannmettet snø

Følger ofte bekkeløp og forsenkninger i terrenget

Skredmassene har høy tetthet = stor skade ved 

lite volum

Ofte trær, steiner og løsmasser i skredmassene

Bratthet 5o - 25o der det løsner
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12.03.2018



Faktaark - Identifisering av skredvifter
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12.03.2018

Egna boligområde? 
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12.03.2018
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Forsikringsselskapene kan nekte forsikring til nye bygg som oppføres i dokumentert flom- eller 

rasutsatte områder.

12.03.2018
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En stor andel av alle 

løsmasseskred utløses av 

skogsveger og andre 

landbrukstiltak

Veilederen gir kunnskap om 

faren for løsmasse-skred

ved bygging og drift av 

skogsveger i bratt terreng

Ikke glem andre tiltak……



Flom - NVEs karttjeneste NEVINA (nedbørfelt og flom flomberegning)

Gir et grovt anslag, til plangrunnlag – flere feilkilder 

Flomverdier er foreløpig kun gyldig for nedbørfelt under ca. 50 km2. For større felt blir er ikke 

formelverket gyldig. Dette blir implementert i løpet av 2018.

http://nevina.nve.no/


Fareområder avsettes som hensynsområder på plankartet 

Arealplan PBL §11-8 – kan eller på annen måte… 

Reguleringsplan PBL § 12-6 - skal 

Planbestemmelser ivaretar vilkår for videre utredning og utbygging 

Eks.  Fare for Kvikkleire

- Områder under marin grense – generelle bestemmelser 

- Kartlagte kvikkleiresoner - Hensynssone



PBL § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.

Hva sier loven om bygging i 

flom- og skredutsatte områder?



PBL § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.

Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 

som følge av tiltak.

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud 

mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige 

krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, 

sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte 

sikringstiltak.

Hva sier loven om bygging i 

flom- og skredutsatte områder?



PBL § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.

Kommunen skal:

Nedlegge bygge- eller deleforbud = avslå søknad om bygging eller 
deling

«Stille særlige krav» = sette vilkår i tillatelsen

§ 28-1 er en selvstendig avslagshjemmel

Nybygg – kommunen sitt ansvar

Hovedregel: byggeforbud ved fare





Faresoner og sikkerhetsklasser TEK17, § 7-3

• Hva som er lov å bygge er 

avhengig av sannsynligheten

for at det skal gå et skred.



Kvikkleire – byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3

Veileder til TEK17 § 7-3:

«For områder med fare for kvikkleireskred skal det fastsettes et 

tilsvarende sikkerhetsnivå».

Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse, og det er i 

praksis umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred.



Fast fjell
Steinsprang

Steinskred

(Fjellskred)

Lausmassar
Jordskred

Flaumskred

(Kvikkleire)

Snø
Snøskred

Sørpeskred

Skredfare bratt terreng
Status kartlegging i Nordland



Skredfare bratt terreng

Faresonekart - Narvik

Kartlegging 2018 – Meløy,  Flakstad



Ferdig kartlagt

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Troms

Under arbeid

Hordaland

Rogaland

Nordland

Ustabile fjellparti



Ustabile fjellpartier 



Dybdekartlegging elv og grunne sjøområde, Nordland?  

Ytterligere kartlegging av flere elver og, inkludert utløp sjø

Stort behov

Metode: Grøn laser kombinert med multistråle-ekkolodd



Publisere naturfarerapporter 

uten samtykke fra 

opphavsmannen 

NVEs nettsider, genorge.no og 

NADAG 

Publisering av 

naturfarerapporter 

Ny praksis i NVE



Tilbake til bekkene



Forventer økt naturfare

Foto Andre Taurisano NVE



Fremtidens klima - Skred

Lyngen 7.8.2014.  8 skred på 45 minutter.
Foto: Odd-Arne Mikkelsen NVE

Skred i fremtidens klima – Nord Norge

37 mm nedbør-2 timmer

Korttidsnedbør



12. mar. 2018

Flom i små bratte vassdrag

Flommer i små bratte vassdrag utvikler 
seg raskere og har kortere varighet.

Ofte erosjon, massetransport og 
sedimentasjon

Hurtig flyt

Utfall av flomhendelser er vanskelig å 
forutsi det er derfor viktig med god 
avstand til vassdraget 
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Erosjon, liten bekk tar nytt løp fra  kulvertinnløp med for liten kapasitet



OBS!

Bruer, kulverter og kritiske 

punkt

Klimaendringer – større og 

hyppigere flommer i små 

vassdrag

Redusert infiltrering - økt 

overvann

Erosjon og massetransport

Fare for nye løp i bratte 
masseførende vassdrag Foto: NVE



Utfordring : 

Hvor er bekkene?



Døme frå Dale i Fjaler

Kvar har bekkane tatt vegen?



Møllenhofbekken 

formoder jeg?



Tilskotsordning

- kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag







Overfløymde område



Kunnskap                             Handling



Søk om tilskott

Maksimalt søknadsbeløp

200.000 kr
Søknadskjema

www.nve.no

Søknadsfrist: løpande handsaming i 2018

Rapporteringsfrist: 10. november 2018

http://www.nve.no/flaumog


Råd og tips om 

kartlegging



Takk for meg

Nybyen på Svalbard


