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Program

• Kort om NVEs rolle i plansaker

• Gjennomgang av NVEs kartbaserte veileder 

• NVEs aktsomhetskart – hva ligger bak?
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NVEs rolle i plansaker

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene

• flom-, erosjon- og skredfare (og overvann) (plan- og bygningsloven/tek)

• allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

• anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft (energiloven)
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• NVE har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører NVEs saksområder 

(pbl § 3-2). 

• Krevende når vi er involvert i så mange ulike plantemaer.

• Svar på utfordringene(?): 

→ Ny kartbasert veileder!

NVEs rolle i plansaker
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Aktsomhetskart og farekart – hva er forskjellen?

Der det finnes farekart vil disse gjelde istedenfor aktsomhetskart innenfor samme tema.

• Aktsomhetskart er automatisk genererte 

kart som dekker hele landet. 

• Aktsomhetskartene viser områder der det 

kan være fare for flom eller skred og hvor 

reell fare må utredes nøyere.

• Farekart er utarbeidet gjennom en detaljert 

kartlegging og viser reell skred- og flomfare i et 

område. 

• Farekart er kun tilgjengelig i deler av landet.
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Aktsomhetskart
(Holder ikke som dokumentasjon ihht TEK)

Farekart
(Holder som dokumentasjon ihht TEK)
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Metode for utarbeiding av aktsomhetskart

Aktsomhetskart flom

Modellgrunnlag 25x25 meter

Formel for maks vannstandstigning:
Nedbørsfelt Maks vannstandsstigning (m)
0-1km2 2
1-500 km2 0,965 * ln(areal til nedbørsfelt) + 2
> 500 km2 8

• Indikerer potensielt område utsatt 

for en 500-års flom.

• Nytt aktsomhetskart for flom er 

under utarbeiding! (10x10m DTM)
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Metode for utarbeiding av aktsomhetskart

For steinsprang: α = 0.77β + 3.9° ≥ 30˚

Steinsprang

Terreng > 35 - 43˚ (basert på 

bergartstyper)

Løsneområde

Utløpsområde Empirisk alfa-beta metode (NGI 1994: «Geometrical methods 

of calculating rockfall range») 

Modellgrunnlag 25x25 meter

Styrker/svakheter

• Fanger ikke opp små løsneområder. 

• Tar ikke vegetasjon i betraktning. 

• Robust på utløp. 

• Kan raffineres med bedre DTM.  

• Benytter D8, vertikal kone og åpningsvinkel 

∂ =30 ˚

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016_033.pdf
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Metode for utarbeiding av aktsomhetskart

Snøskred

Terreng > 35 - 43˚ (basert på 

bergartstyper)

Løsneområde

Utløpsområde Empirisk alfa-beta metode (Lied & Bakkehøi 1980; Bakkehøi et 

al. 1983; Lied & Kristensen 2003; Norem og Sandersen 2012)

For snøskred: α = 0.96β ‐ 1.4° ≥ 18˚
Punkt B settes ved terreng 10˚

Modellgrunnlag 30˚ < Terreng < 55˚

Styrker/svakheter

• Fanger ikke opp små løsneområder. 

• Tar ikke vegetasjon i betraktning. 

• Kan raffineres med bedre DTM, men vil også 

dele opp større løsneområder i mange små

• Benytter D8, vertikal kone og åpningsvinkel 

∂ =30 ˚

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016_032.pdf

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016_032.pdf
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Metode for utarbeiding av aktsomhetskart

Jord- og flomskred

Løsneområde

Utløpsområde

Modellgrunnlag

Styrker/svakheter • Den mest sofistikerte av 

aktsomhetskartene.

• Fanger ikke opp jordskred som starter i 

planære skråninger.

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014_019.pdf

Empirisk tilnærming som analyserer helning, kurvatur og 

størrelse på det vanntilførende området for hver celle i 

klassifisert terreng (Rickenmann og Zimmermann, 1993)

’Multiple flow direction’ -modell som tar hensyn til topografien 

langs utløpet (Flow-R; Horton et al., 2008; 2013)

“10x10 meter”

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014_019.pdf
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Hva med NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred?

• Kan benyttes istedenfor NVEs aktsomhetskart for steinsprang og snøskred.

• Dekker kun deler av landet

• NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred må uansett benyttes.

• OBS: NGIs kart indikerer kun potensielt utløp av 1000-årshendelser

• Gjelder altså ikke for S3-tiltak.

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014_019.pdf

http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014_019.pdf


Steinsåkerelva i Gloppen 20174.  Allerede kartlagte soner?

Kvikkleireskred Sørum, 2016

Faresoner viser områder med påvist kvikkleire – omfatter bare soner over 10 dekar og viser som oftest ikke utløpsområde.

Veldig få grunnboringer utført. 



Steinsåkerelva i Gloppen 2017

4. Terrengkriterier – (for de med erfaring med bruk av kart)

Kvikkleireskred Sørum, 2014

Terrenget faller 42 m over en strekning på 500 m

42:500

~1:12

høydedata.no



Følgende terreng er potensielt skredfarlig:

5. Terrengkriterier – (for de med erfaring med bruk av kart)

Kvikkleireskred Sørum, 2014

• Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total 

skråningshøyde > ca. 5 m.

• I platåterreng: høydeforskjeller på > 5 m, inkl. dybde til 

elvebunn/fot marbakke.

• Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20 x 

skråningshøyde, målt fra fot skråning/marbakke/bunn ravine.

Sjekk også om det er potensielle løsneområder utenfor planområdet hvor skred kan ha utløp inn i planområdet. 

→Ved minste tvil må geotekniker kontaktes!

Se det omliggende landskapet i helhet – ikke bare innenfor planområdet! 


