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Hvilken nytte kan byene ha av erfaringene fra NIFS-
prosjektet ? 

Ifølge Ibsen: 

Om fremtiden! Men herre gud,  

den vet vi jo slett ingen ting om. 

 

At fremtid kan umulig komme; 

ti når den kommer, er den omme. 

 

Jeg anser en mann å ha rett, som står i 
kompaniskap med fremtiden. 

 

 



Hvordan leve med farene   
stortingsmelding om flom og skred 

Tordensky (Jonas Fjeld) 

«….Du er aleine - nå igjen. 

Festen er over, 

veien er stengt. 

Huset mørklagt,  

reisen slutt. 

alle er borte…..»  

 



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 



St.m. 15 om:  
Nasjonal strategi for flom og skred (1 av 3) 

 

 

 

Den norske forvaltningen skal samlet sett opptre koordinert og utnytte de 
samlede ressursene med tanke på mest mulig effektiv oppgaveløsning.  
 
Dette kan best oppnås ved å styrke NVEs samordnings- og veiledningsrolle. 
NVE og andre relevante statlige aktører skal sammen utarbeide en nasjonal 
strategi for samarbeid og koordinering.  
 
NVE vil ta initiativet og ha ansvaret for den løpende oppfølgingen.  
 
Formålet skal være å oppnå bedre koordinering og samhandling om 
håndteringen av flom- og skredrisikoen. 



St.m. 15 om: 
Nasjonal strategi for flom og skred (2 av 3) 

Strategien skal konkretisere samarbeidsområdene og identifisere 
tiltak for å bedre samspillet mellom aktørene.  

De ulike aktørene må bidra innenfor sine ansvarsområder og 
samarbeide om oppgaveløsning der det er hensiktsmessig. Dette vil 
gi gevinster i form av bedre resultat og mer effektiv ressursbruk.  

Alle deler av det forebyggende arbeidet samt krisehåndtering vil 
inngå.  

Strategien vil ikke være statisk, men må videreutvikles over tid.  

Prioriterte innsatsområder kan derfor endre seg ut fra en vurdering 
av hvor behovet er størst. 

 

 



St.m. 15 om:  
Nasjonal strategi for flom og skred (3 av 3) 

Relevante aktører vil foruten NVE blant annet være:  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

Politidirektoratet,  Statens vegvesen, Jernbaneverket, 

Meteorologisk institutt, Norges geologiske undersøkelse samt 

utdannings- og forskningsmiljøene.  

Kommuner, fylkeskommuner, private konsulenter og grunneiere 

har alle sin rolle i arbeidet for at flom- og skredrisikoen blir 

håndtert best mulig.  

Det er viktig at staten i sin utvikling av felles strategier og tiltak 

involverer og sørger for medvirkning av relevante aktører. 

 



Utfordringer flom og skred 

• Mer enn 150 000 mennesker bor i områder utsatt for flom eller skred i 
Norge 

• Global 1 milliard i dag 

• 2 milliarder i 2050 

 





Erfaringer dokumenteres 



Manns minne ? 





NIFS’t mye godt arbeid er levert hittil ! 

I tillegg til 40 + +  NIFS rapporter nevner vi: 

• Konferanseartikler i inn og utland 

• Foredrag på kurs og ingeniørhøgskoler 

• Bidrag til PostDoc, Ph.D.’er, Masteroppgaver 

• Intern kompetanseutvikling i 3 etater 

• God dialog og samarbeid med bransjen(e) 

• Mediadekning i TV, radio, aviser og ulike 
nettsteder  



Teori      Praksis   

 

Håndtering av flom,  

utvikling av robust infrastruktur,  

samarbeid mellom aktører i et nedbørfelt 



InfraRisk     NIFS   

• Mer kunnskap om ekstremnedbør 

• Bedre verktøy - data & modeller  

• Flere målestasjoner (kortidsnedbør)  

• Skreddatabasen må forbedres 
– Robust statistikk for skred og klimaendringer 

– Hyppighet og intensitet av forskjellige skredtyper 

• Utløpsmodellene for ulike skredtyper videreutvikles 

• Bedre forståelse/modeller for avrenning fra mindre 
vassdrag - dimensjonering av stikkrenner og kulverter  

 

 

 



InfraRisk     NIFS  

• Kunnskap om konsekvensene av ekstremvær-
hendelser for veg og bane er fortsatt begrenset - 
stengninger og redusert fremkommelighet  

• Indirekte konsekvenser av ekstremværhendelser 
for infrastrukturen  
– Uforutsigbarhet: I hvor stor grad er ekstremvær med 

på å flytte mer gods over fra bane til vei?  

– Beslutningsprosesser: Hvilke faktorer hindrer 
respektive fremmer beslutningssystemet å medvirke 
til effektiv tilpasning?  

• http://www.ngi.no/no/Prosjektnett/InfraRisk/ 

 

 

http://www.ngi.no/no/Prosjektnett/InfraRisk/


Notodden 23. juli 2011 

Foto: Kjell Aulie 



Beredskap og krisehåndtering – 
anbefalinger – så langt 
• Felles begrep for beredskap og krise, samt samme 

betegnelse på de ulike beredskaps- og krisenivåene 
• Redigere interne planverk for konsekvent begrepsbruk 
• For dimensjonerende beredskap anbefales å bygge 

videre på de tre nivåene som nå er i ferd med å 
innføres; gul, oransje og rød 

• NVEs og Fylkesmannens koordinerende roller bør 
konkretiseres, spesielt i forhold til de andre aktørene.  

• Instrukser for informasjonsflyt og -kontroll mellom 
etatene bør utarbeides 

• Rutiner for samordning av ekstern informasjon bør 
utarbeides  
 



 
 

Akseptkriterier 
 Viktig med enhetlig håndtering på tvers av sektorer: 

• «Det kan ut fra dette vurderes å utvikle enhetlige akseptkriterier 
som tilpasses for bruk i den enkelte sektor.» 

• Viktig at alle sektorer frambringer best mulig oversikt over risiko og 
effekt av tiltak. 

 
Prioritering av tiltak: 
• ”Slike kriterier vil være til hjelp i prioriteringen av risikoreduserende 

tiltak, men iverksetting av tiltak må like fullt avgjøres ut fra 
samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsvurderinger.” 

 
Forsiktighetsprinsipp: 
• ”Det er grunn til å vurdere forebyggende innsats mot svært store 

ulykker med særlig aktsomhet” 



Kartlegging for 

å identifisere/redusere utfordringer fra naturfare for 
bebyggelse og infrastruktur  

 

• Dagens praksis i etatene – flom / skred 

• Utviklingsbehov 

• Kartlegging og utredning av skredfare - tidsperspektiver 
som vi verken har direkte erfaring med eller nok 
historiske data for.  

• Ulike statistiske metoder for å ekstrapolere ekstreme 
nedbørsverdier fra begrensede dataserier. 

 

 

 



Datasamordning for 

bedre samordning/deling av flom og skreddata i og mellom 
etatene og samfunnet for øvrig. 

 

Forventede resultater: 

 

• Status/oversikt ulike flom- og skredrelevante data i etatene: hva 
finnes, tilgang på data, aktuelle portaler, brukererfaringer mv 

• Datasamordning flom- og skreddata  

• Foreslå ”kjøreregler” for fremtidens databruk og innsamling av 
flom- og skredrelevante data 

 



 
E6 Herranes, Langfjorden, Alta kommune 

Sørpeskred 16 mai 2010: Foto: Bente Svendsen, SVV 

 
 

E6 Herranes i Alta Sørpeskred i mai 2010 Foto Bente Svendsen 

ROS-analyser i plansammenheng 



ROS-analyser / roller 

• SVV og JBV er prosjekteier, prosesseier og praktisk/reell planeier  

• Kommunen er formell planeier, da de skal vedta planer etter Pbl. 

• NVE er høringspart og faglig rådgiver for kommunen 

 

 

• Behov for et bedre system rundt hvordan ROS analyser blir 
gjennomført for å ivareta og dokumentere flom- og skredhensyn 
tilstrekkelig.  

• Innspill til revisjon av etatenes egne retningslinjer/veiledere. 

• Rapport/notat fra pilotstudiene. 

 



Varighet 1 min 
4.3 mm Gardermoen 
4.3 mm Molde Nøysomhet 
4.0 mm Oslo – Blindern 

Varighet 1 time 
45.3 mm Gjettum 
45.2 mm Oslo – Blindern 
42.8 mm Grimstad 

Høyeste målte nedbørintensiteter  

www.varsom.no 

http://www.varsom.no/


Håndtering av flom og vann på avveie 
 

• Initiere samarbeid ved utbygging og drift 

• Modellforsøk i lab. ved NTNU 

• Utprøving av tiltak i felt 

• Fem hendelser er plukket ut 
– Notodden 2011 

– Rørosbanen 2011 

– Ål i Hallingdal 2011 

– Burud (Frida) 2012 

– Dovrebanen/Gudbrandsdalen 2011/2012/2013 

• Samfunnsøkonomiske analyser av hendelsene 
 



Dp 5 - Håndtering av flom og vann på avveie 

• Fokus 1:  

 Se på de ulike problemstillingene som skaper vann på avveie og flom-
 /skredskader i små nedbørfelt; 

      Noe som er en stor utfordring for robust infrastruktur og naturskade. 

 

• Fokus 2:  

Svært viktig med samarbeid mellom alle etatene, utveksling av 
erfaringer og kompetanseoppbygging;  

I 2012 arrangerte vi en egen involveringssamling, som var fullbooket og 
svært vellykket. 

Erfaringene derfra er brukt og skal vi bygge videre på i prosjektet 
fremover. 

 



Utfordring 1:  
  

Endringer i klimaet og endringer i avrenningsfeltet 
• Mer intensivt lokal nedbør; stor 

usikkerhet i nedbør-avrenning 
for små felt 
 

• Menneskelig påvirkning, f.eks. 
skogsdrift, jordbruk og 
bebyggelse/urbanisering   
(raskere avrenning og større flomtopp) 

 
• Sidedrenering og stikkrenner 

med utilstrekkelig kapasitet 
 

• Sediment og “avfall” som 
blokkerer stikkrennene  
 

• Utilstrekkelig vedlikehold av 
dreneringen de siste tiåra 

        (mangel på menneskelig aktivitet) 
 



Utfordring 2:  
  

Unngå skade på bebyggelse og holde infrastrukturen åpen 
  

  

• Nesten hver annen måned fra 
april til november har det vært 
flomhendelser som har påført 
jernbane, veier og bebyggelse 
store ødeleggelser og 
økonomiske kostnader 

 

• Vann på avveie, erosjon, 
utvasking og skred 



Hovedårsaker til hendelsene 

Menneskelig påvirkning i hele nedbørfeltet 
 Vann på avveie, samt større og mer intens avrenning 
      

    Se på hele feltet:      Hva vi gjør oppstrøms, påvirker 

    det som skjer nedstrøms 
 

– Inngrep, som skogsdrift, jordbruk, lokalveier, bebyggelse/urbanisering, samt 
hovedveier og jernbane. 
 

– Utilstrekkelig vedlikehold av dreneringen og drensveiene. 

 

Utløsningsmekanismer for lokale hendelser:  
Største nedbørintensitet og snøsmelting i løpet av en time eller mindre 



Strategier for å møte disse utfordringene - 1 

– Kartlegging av høyrisiko-/sårbare områder (i hele 
dreneringsfeltet) 

    

– Inspeksjon av sårbare områder/strekninger og forbedring av 
drenerings systemene osv. – Gjøre de mer robust! 

   

– Forbedre grunnlaget for riktigere dimensjonerings beregninger 
for stikkrenner og dreneringsveier i små felt.  

 - Veldig få avrenningsstasjoner i små felt med korttidsdata, samt korte 
serier og lite  er kvalitetskontrollert 

 - Få nedbørstasjoner med korttidsdata, samt korte serier og lite 
kvalitetskontrollert 

 



Strategier for å møte disse utfordringene - 2 

- Vurdere ulike tiltak 
 

Redusere  flomtopp, 
erosjon og 
sedimenttransport 

Forbedre drensveiene 

 

 

 

 

- Samarbeid melom problemeiere i hele dreneringsfeltet  
 

- Vei og jernbane 
- Kommune 
- Grunneiere 
- Osv. 

NIFS ønsker å stimulere samarbeid mellom etatene 



Samarbeid ved utbygging og drift 
 

Valgt Gudbrandsdalen som pilotområde og utgangspunktet er:   

 

• Godt samarbeid mellom JBV og SVV (drift og ny E6 Biri-Otta) 
 

• Samarbeide med en ny Regionalplan for Lågen (i regi av FMO) om 
vannhåndtering i sidevassdragene til Lågen og avrenningen i dalsidene for å få 
kontroll på drenering og massetransport som fører til vann på avveie, erosjon 
og skred, slik at en kan få mindre hendelser og skader ved neste flomsituasjon. 

 
 



Unikt tverretatlig samarbeid  
innen vann-, flom- og skredforvaltning  

i Gudbrandsdalen 

• Alle hendelsene og spesielt de omfattende skadene i Gudbrandsdalen i 
forbindelse med flommene i 2011 og 2013 har med all tydelighet vist behovet for 
et bredt samarbeid på tvers av etater og sektorområder;  
FMO, OFK, JBV, SSV, NVE, kommunene og grunneierne 

 

• Opprettet tre små pilotfelt i tre ulike kommuner: 

– Avholdt fire møter og forankret problemstillingen hos alle – stor enighet 

– Kartlegge alle skadene, dreneringsveiene og stikkrennene – store utfordringer 

• Alt må registreres/samles og koordinatfestes for å få oversikt og visualiseres på kart 

– Kjøre hydrologisk modell for å vise både de naturlige og  menneskeskapte flomveiene 

– Finner da de sårbare punktene hvor en bør starte å gjøre tiltak 

– Inngå partnerskapsavtaler i de enkelte områdene mht tiltak, vedlikehold og drift 

– Utføre/bygge ulike typer tiltak tilpasset lokale forhold («verktøykasse») 

 

 



Ser på hendelser og kostnader  
for å vise at det lønner seg å forebygge 

 
• Seks hendelser er plukket ut: 

– Notodden 2011 

– Rørosbanen 2011 

– Ål i Hallingdal 2011 

– Burud (Frida) 2012 

– Dovrebanen/Gudbrandsdalen 2011 og 2013 
 

• Lager felles fagrapporter fra disse hendelsene;  
– Bl.a. vurdere årsaken til skadene basert på meteorologiske og hydrologiske data 

– Kartlegging av menneskelig påvirkning 
 

• Samfunnsøkonomiske analyser av hendelsene 
– Oppsett av analyser er laget 

– I gang med å skaffe alle aktuelle data 

 



Beregne samfunnsøkonomisk kostnader   
flom og skred 

Eksempel Gudbrandsdalen mai 2013 

• Utfordringer: 
 

- Grunnet manglende registrering  og analyser hos de enkelte etatene vil det 
ikke være mulig å fange opp alle samfunnsøkonomiske kostnader 

 

- Vanskelig å få tak i alle aktuelle data, f.eks. fra forsikringsselskap 

 

 

Dette er et unikt arbeid som aldri har vært gjort før! 



Flomhendelse i Gudbrandsdalen mai 2013 – 
Kostnader i sum 

38 

Post Beskrivelse Beløp (mill. 
2013-kroner) 

1 Samfunnsøkonomiske kostnader jernbanesektoren > 380,7 
2 Samfunnsøkonomiske kostnader veisektoren (for tiden kun 

gjenoppbyggingskostnader) 
> 165,0 

3 Utbetalinger forsikringsselskaper 410,0 

4 Samfunnsøkonomiske kostnader kommuner (kostnader som ikke 
ligger inne i post 1 og 3, ) 

> 136,7 

5 Andre 

  Sum (foreløpig) > 1092,4 



Viktige innspill fra prosjektet 

• Behov for mer fagkompetanse hos alle infrastruktureiere mht 
dreneringsutfordringer i små felt 

– Bestillerkompetanse og kontroll ved planlegging, utbygging og fornyelse 

– I forbindelse med drift og vedlikehold 

   

• Bedre innsamling, koordinering og utveksling av data 

 

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

             –  sjekke eksisterende og forbedre drift og vedlikehold 

  

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



Gode grunnlagsdata mht flom og skred  

• Hvilke data trenger vi 
– Hva er behovet i de ulike etatene mht 

• forebygging  
• beredskap  
• ved og etter hendelser (gjenoppbygging, ev. forbedring) 

– Eksempel på data: 
• arealdata/arealbruk og endringer, dreneringsveier, menneskelige 

påvirkninger/endringer/tiltak som stikkrenner osv., skader og kostnader 

• Hvordan skal en hente inn dataene, få de koordinatfestet osv. – 
koordineringsbehov (mellom alle som registrer, samt alle som har behov 
for å bruke dataene) 

• Hvordan tilgjengelig gjøre/utveksle dataene 
• Hvordan kartlegge og visualisere  
• Hvilke metoder og modeller 
• Hvordan utvikle bedre samarbeidsrutiner 

 



Kunnskapsformidling 

Seminarskisse NIFS + Vannforeningen + Hydrologirådet i august/september 2014 
• Samarbeid for håndtering av flom og vann på avveie - JBV (Steinar) 
• Ny dreneringshåndbok for vei og bane er på gang. Status og behov - SVV (Harald og Joakim) 
• Isolering av grøfter ved hjelp av glasopor. Erfaringer fra Tromsø - VAV Tromsø (Jan Stenersen)  
• Bruk av leca for isolering av drensveier. Erfaringer fra Ofotbanen - JBV (Knut Karlsen) 
• Frost og isdannelse i stikkrenner; kan jordvarme løse noe av problemet? Foreløpige resultat fra 

påbegynt forsøk - NVE (Bent)  
• Modellforsøk for håndtering av vann og sedimenter gjennom veg og bane. Resultater fra 

masteroppgaver - NTNU (Jochen Aberle) 
• Selvrensende rister. Erfaringer fra Bergensbanen for å hindre gjentetting av kulvertinntak - JBV 

(Ole Erik) 
• Håndtering av flom og sedimenttransport gjennom bebyggelse. Erfaringer fra Notodden og 

Mjøndalen - NVE (Eirik)  
• ”Kvistdammer”, bruk av stedegne materialer for flomdemping og sedimenthåndtering i Norge 

og Slovakia NVE/JBV (Bent og Steinar)  
• Erfaring fra pilotfeltene i Gudbransdalen: Hvor går flomveiene – NTNU (Per Virehn) og 

Organisatoriske og tekniske tiltak – JBV (Steinar) 
• Oppsummering med åpning for spørsmål og diskusjon 
•  Tur til forsøksfelt med ulike typer dammer/terskler ved Minnesund stasjon og avslutning med 

middag (maks 50 personer) 
 



Kvikkleire 
Aktivitet Navn Effektmål 

Delaktivitet  6.1 Definisjon og avgrensing av 

områdestabilitet 

Omforente definisjoner og avgrensninger innarbeidet i etatenes retningslinjer 

Delaktivitet  6.2 Skredfare og grunnlagsdata Utvikle en web-basert løsning (www.skrednett.no) der alle tiltakshavere og 

myndigheter til en hver tid har oppdatert informasjon om grunnforhold og 

kvikkleiresoner med utredninger og farevurderinger 

Delaktivitet  6.3 Løsmasseskred i strandsonen Tilgjengeliggjøre oppdatert skredrelatert informasjon til alle tiltakshavere, 

prosjekterende, offentlig myndigheter og kommuner 

Delaktivitet  6.4 Grunnundersøkelsesmetoder for 

kartlegging av kvikkleire 

Omforente tolkningsmodeller for detektering av sprøbruddmateriale fra de anvendte 

undersøkelsesmetodene 

Delaktivitet  6.5 Beregningsmodeller Beskrive hvordan beregningsmodeller skal håndtere og ta hensyn til de faktiske 

bruddforløp i kvikkleire og sprøbruddmaterialer 

Delaktivitet  6.6 Sikkerhetsfilosofi og regelverk Samordne etatenes regelverk og sikkerhetsfilosofi innenfor tema som 

områdestabilitet og lokal sikkerhet for tiltak i terreng med forekomst av kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale 

Delaktivitet  6.7 Skredutbredelse og 

utløpsområder 

Videreutvikle empirisk verktøy for modellering av mulig skredutbredelse og 

utløpsdistanser 

Delaktivitet  6.8 Stabilisering av kvikkleire Videreutvikle metode for stabilisering av kvikkleire der tradisjonelle arbeidsmetoder 

kan medføre reduksjon av stabilitet i anleggsfasen og i områder der det ikke kan eller 

ønskes å utføre topografiske endringer. 

http://www.skrednett.no/


Skred- og flomsikring 

• Skred- og flomprosesser og sikringstiltak  

• Veiledninger/håndbøker/sjekklister  

• Aksept for flom og skred  

• Skredsikringsdatabase 

• Simuleringsmodeller 



Tusen takk for oppmerksomheten ! 

www.naturfare.no 


