
Fjellskred - jakten på kunnskap
Hva vet vi / hva vet vi ikke

Einar Anda

geolog, 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 

seksjon for fjellskred



En oversikt:

- Fjellskred som geologisk hendelse

- Hvilken risiko utgjør slike skred?

- Hvordan forholder vi oss? 



Tafjorden, 1934: 

Et fjellskred på 3 millioner m3

utløser flodbølger som tar 40 liv



Hva er fjellskred?

Geirangerfjorden, mai 2017
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Nedfall av fjellmasser, over 100 000 m3

Fylkeshuset i Møre og Romsdal:

- Fylkeskommunen

- Fylkesmannen

- Statens vegvesen, region midt

- + litt til

78 000 m3

➔ Fjellskred > 1,3 F



Hva er fjellskred?

Nedfall av fjellmasser, over 100 000 m3 (= F)
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Hva er fjellskred?

- Nedfall av fjellmasser, over 100 000 m3 eller > 1,3 F 

- Geirangerfjorden, 2017: 2 F

- Tafjordskredet 1934: 40 F

- Tjellefonna (Romsdalsfjorden), 1756: 140 F (det største historiske)

-Veslemannen, 05.09.2019:  0,7 F (av et samlet volum på 2F)



Noen typiske trekk ved fjellskred:

- Lange rekkevidder, store utløpsareal

- Lager flodbølger når de treffer vann/sjø

- Demmer opp elver som kan gi flom



Noen typiske trekk ved fjellskred:

- Lange rekkevidder, store utløpsareal

- Lager flodbølger når de treffer vann/sjø

- Demmer opp elver som kan gi flom

Ukjente faresoner - mye bebyggelse og infrastruktur



Gloppedalsura, Rogaland



Storebøuri, Vinje/Telemark



Tafjorden, 1934 

før flodbølgene



Tafjorden, 1934 

etter - -











Norangsdalen, Møre og Romsdal, 1908



Årsakene til fjellskred?



Årsakene til fjellskred?
Under istidene gravde isbreene dype 

daler og fjorder med bratte fjellsider





Disse fjellsidene er ustabile i det 

isfrie miljøet, de brytes ned:

- mange små skred

- av og til store utfall, fjellskred



Langtidssvekkelse av glideplan



Langtidssvekkelse av glideplan







Fjellskred, risiko:

- Sjeldne skred

- Store ulykker / potensiale for store ulykker



De 7 største skredulykker i Norge, etter år 1600:

omkomne:

1. Leirskred 116

2. Fjellskred 74

3. Fjellskred  61  

4. Fjellskred 45

5. Fjellskred 40

6. Fjellskred 32

7. Snøskred 32

8. Snøskred 29

9. Snøskred 27

10. Snøskred 26

6.



1612 Demmedal Møre og Romsdal ? skred

1625 Sunndal Møre og Romsdal ? skred

1731 Skafjell Møre og Romsdal 17 flodbølger

1733 Oldedalen Sogn og Fjordane mange ?

1756 Tjellefonna Møre og Romsdal 32 flodbølger

1810 Pollfjellet Troms 14 flodbølger

1811 Arnafjord Sogn og Fjordane 45 skred

1905 Loen Sogn og Fjordane 61 flodbølger

1934 Tafjorden Møre og Romsdal 40 Flodbølger

1936 Loen Sogn og Fjordane 74 Flodbølger

omkomne



1612 Demmedal Møre og Romsdal ? skred

1625 Sunndal Møre og Romsdal ? skred

1731 Skafjell Møre og Romsdal 17 flodbølger

1733 Oldedalen Sogn og Fjordane mange ?

1756 Tjellefonna Møre og Romsdal 32 flodbølger

1810 Pollfjellet Troms 14 flodbølger

1811 Arnafjord Sogn og Fjordane 45 skred

1905 Loen Sogn og Fjordane 61 flodbølger

1934 Tafjorden Møre og Romsdal 40 Flodbølger

1936 Loen Sogn og Fjordane 74 Flodbølger

nytt 

århundre nye hendelser

utbygging og reiseliv:

flere mennesker i faresonene

omkomne



Illustrasjon: Bergens Tidende

Åknes







Hvordan forholder vi oss til denne risikoen?



Hvordan forholder vi oss til denne risikoen?

Fjellskredene varsler seg selv -
Veslemannen, 05.09.2019



Hvordan forholder vi oss til denne risikoen?

Fjellskredene varsler seg selv -

Vi kan finne ut hvor og når

det er fare for slike skred

➔
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- 60 år før skredet oppdager man en sprekk i fjellet ved Heggursetra

- Sprekken utvider seg år for år

- Den siste tiden før skredet går det hyppige små-skred

- De ventet og fryktet skredet, men kunne ikke vite når det kom

Tilsvarende beretninger fra alle historiske fjellskredhendelser i Norge 

og andre land (unntatt i jordskjelv-aktive områder)





Frafjord, Rogaland, 1931
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Beredskap mot fjellskred

- Bygger på at skredene varsler seg selv

- Langvarige forstadier (flere tiår eller århundrer) der fjellet er i   

sakte bevegelser (typisk noen få cm/år)

- Bevegelsene øker i forkant av et stort skred, hyppige småskred

- Utvalgte fjellparti: Bevegelsene overvåkes kontinuerlig i sann-tid
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NGU på oppdrag for NVE
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Kartlegge og utrede risikoen:

Finne fjellpartiene 

m/fare for fjellskred

Risiko-klassifisere:

NGU på oppdrag for NVE

høy

middels

lav

- fjernanalyser

- feltstudier

- modeller/analyser 



Eidfjord

Øvre Eidfjord













Mannen, Møre og Romsdal
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Jettan

Indre Nordnes Gammanjunni-3

Mannen

Hegguraksla

Åknes

Joasetbergi

Fjell med kontinuerlig 

overvåking i sann-tid



Åknes i Møre og Romsdal



Siste 13 år: ca. 70 cm

Åknes i Møre og Romsdal



Siste måned: 4 mm

Åknes i Møre og Romsdal





Fjellpartiene med kontinuerlig overvåking: 

- varsler farenivå (4 trinn) for overvåkede fjell

- varsler ikke skred

- Fjellets bevegelser er den viktigste parameteren



Kartlegge og utrede risikoen:

Finne fjellpartiene 

m/fare for fjellskred

Risiko-klassifisere:

NGU på oppdrag for NVE

høy
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Kartlegge og utrede risikoen: Beredskap:

Finne fjellpartiene 

m/fare for fjellskred

Risiko-klassifisere:

NGU på oppdrag for NVE

Overvåking
Kontinuerlig i sann-tid

Periodisk, intervall ca. én uke

Varsling
befolkning/publikum

Evakuering
(faresone + sikkerhetsmargin)

høy

middels

lav

detaljerte 

faresoner

- Skred

- Flodbølger

- Flom

- Støv

NVE i samarbeid 

med flere (NGI, - -)
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Operativ, periodisk overvåking

m/intervaller ca. én uke

Så langt basert på satellittmålinger (radar)

Kan på kort varsle iverksette kontinuerlig 

overvåking 





Operativ overvåking (NVE)

- Kontinuerlig i sann-tid

- Periodisk (intervall ca én uke)



Operativ overvåking (NVE)

- Kontinuerlig i sann-tid

- Periodisk (intervall ca én uke)

For flere andre fjell utføres 

periodiske målinger

- Varierende måleintervaller

- Tidsavgrenset for utredning og 

risikoklassifisering



Veslemannen 2019: 

gult eller høyere farenivå siden 30. juni

Hastighet

mm/døgn

midlet 4 t.

Tid/dato

Fjellets hastighet



28.08

Fjellets hastighet



30.0828.08

Fjellets hastighet



28.08 30.08



28.08 30.08



5. sept., kl. 20:58



05.09, kl. 20:58

28.08 30.08 05.09



Einar Anda 

eia@nve.no

Takk for meg

og takk for at dere holdt dere våkne
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100 m








