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Mørk grå er varmt vatn (lettare vatn) og 
lys grå er kaldt vatn (tungt vatn). Frå fi gur 
5 er det også synleg at Storfjordplumen 
blir breiare på veg mot sokkelkanten.  

Vegen vidare
Vidare arbeid på Storfjordplumen vil 
fokusera på fysiske eigenskapar som haste, 
turbulens og medrivning av omliggjande 
vatn og sediment. Tilsvarande data som er 
presentert her er henta i august 2001 frå 
terskelen i Storfjorden til Storfjordrenna, 
og liknande data vil bli tatt sommaren 
2002 for vidare utrekningar av Storfjord-
plumen. Det er også blitt samla opp 
lengre tidsseriar (4 år) av isdata og 
hydrografi data (salt og temperatur) i 
Storfjorden som vil gi fl eire utrekingar av 
isproduksjon og danning av tungt vatn 
i Storfjorden. På denne måten kan den 
årlege variasjonen til det tunge vatnet få 
ei forklaring.
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Figur 5. Konturar av 
temperatur (grader 
Celsius) 5 meter over 
botn frå 28.mai til 2. 
juni 2001 ilag med 
botnkonturar (meter) i 
Storfjordrenna.

Temperatur (OC): 5 meter over botn

Klimaendringer kan 
påvirke skredfaren
Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike 
klimaforhold de siste 10 000 år. Rekonstruksjonene antyder at endringer 
i de kraftigste vind- og nedbørhendelsene vil gi svært ulike utslag i 
skredaktivitet i forskjellige deler av Norge. 
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”Ekstremt vær” i form av stormer, kraftige 
regnskyll og store snøfall fører i mange 
tilfeller til utløsning av ulike typer skred som 
truer folk, bygninger og kommunikasjon. 
Slike meteorologiske forhold kan derfor 
få store konsekvenser i et samfunn hvor 
ut bygging av stadig mer komplisert infra-

struktur har medført økt sårbarhet for 
slike naturfarer. Regionale klimamodeller 
antyder at vi i løpet av de neste 50 år 
kan forvente en økning av ekstreme vær-
forhold i Norge (se fl ere tidligere artikler 
i Cicerone). Det vil derfor være av stor 
betydning å få evaluert hvordan endringer 
i klimaet påvirker frekvensen av ekstremt 
vær, og dermed frekvensen av ulike typer 
skredhendelser. Hvis vi kjenner til hvordan 
ulike typer skred blir utløst (for eksempel av 
vinterstormer eller kraftige regnskyll), kan 

rekonstruksjon av skredaktivitet over tid 
kunne gi tidsserier som viser den naturlige 
variabiliteten i ekstreme værforhold. Hvis 
disse trendene sammenholdes med klima re-
konstruksjoner fra den samme tidsperioden, 
kan vi studere kobling mellom klima og 
ekstremvær bakover i tid.

I regi av forskningsrådets klima- og 
ozonprogram og senere NORPAST, har 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
i samarbeid med blant andre Høgskulen 
i Sogn og Fjordane og Universitetet i 
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Bergen foretatt en rekke studier i skred-
utsatte områder. Lokaliteter på Vestlandet, 
Østlandet og i Nord-Norge ble valgt for 
også å vurdere mulige regionale forskjeller. 
Fokus har vært rettet på endringer i 
frekvenser av snøskred og jordskred i 
bratt terreng. 

Skred som geologisk arkiv
Mange ulike typer skred opptrer i Norge. 
Jordskred, leirskred, fjellskred og snøskred 
transporterer store mengder materiale. 
Det er disse skredavsetningene vi kan 
bruke til studier av skredhendelser langt 
tilbake i tid. I dette prosjektet har vi 
studert skredaktivitet de siste ca 10 000 år 
ved hjelp av snø- og jordskredmateriale 
som er avsatt på land og i innsjøer. 

Skredvifter på land
Figur 1 viser en bratt fjellside, med fl ere 
dype skredbaner og et avsetningsområde 
som i dag er oppdyrket. Gården Nordre 
Veggum lå tidligere nærmere fjellsiden, 
men ble fullstendig knust av jordskred 
under den store fl om– og skredkatastrofen 
Storofsen, som rammet store deler av 
Østlandet i 1789. 

Skredvifter bygges opp ved gjentatte 
avsetninger av skredmateriale. De fl este 
skred dekker imidlertid bare deler av 
skredvifta, og det er derfor viktig med 
fl ere snitt gjennom vifta for å få en 
mest mulig komplett skredhistorie. I dette 
studiet har vi derfor benyttet gravemaskin 

til å grave dype groper i skredenes 
avsetningsområde (Figur 2). I snittene 
ser vi at grovt materiale fra snøskred 
eller jordskred veksler med jordsmonns-
  dann else eller torvvekst (Figur 3). Denne 
vekslingen mellom snø– og/eller 
jordskred materiale og jord/torvavset-
ninger fungerer som et arkiv over skred-
hendelser der torvlagene viser tidsperioder 
med lite skredaktivitet. Organisk materiale 
i skredavsetningene kan dateres med 
radiokarbonmetoden (C-14-datering) og 
gi alder på skredet. Der dette ikke er 
mulig, vil datering av den helt øverste 
delen av et jordsmonn/torvlag kunne 
gi alderen til det overliggende skredet. 
Datering av øvre og nedre sjikt av jord/
torvlagene gir oss tidsperiodene der vi 
kan anta at skredaktiviteten var lav.

Innsjøer
Figur 4 viser sporene etter en rekke jord-
skred som i 1960 gikk ut i Ulvådals vatnet, 
Romsdal. Når skred går ut i vann på 
denne måten, vil skredmaterialet avsettes 
på bunnen. Sedimentkjerner fra vannet 
tas opp med boreutstyr, og på samme 
måte som på land kan man fi nne veksling 
mellom skredmateriale og materiale avsatt 
i perioder uten skred (Figur 5). Snøskred-
avsetninger gjenkjennes som grove par-
tikler i de ellers fi nkorna innsjø-
sedimentene, mens jordskred avsetningene 
fi nnes som lag av sorterte sedimenter som 
er grovest i nedre del. De kan også være 

rike på planterester fra vegetasjon som ble 
revet med i skredet, noe som gir dem en 
mørkebrun farge. Disse planterestene kan 

Figur 1. Oversikt over skredområdet ved Nordre  Veggum i Gudbrandsdalen. 
Store deler av dette området ble berørt i forbindelse med Storofsen i 1789. Den 
gamle gården ble tatt av jordskred og ble siden fl yttet. Punktene viser hvor det 
er foretatt gravinger.

Figur 2. Geologiske undersøkelser i en gravegrop. 
Skredhyppigheten kan rekonstrueres fra vekslingene 
mellom grove skredavsetninger og begravde 
jordsmonn.

Figur 3. Eksempel på en lagserie fra en 
skredvifte som viser veksling mellom grovt 
snøskredmateriale og gamle jordsmonn. 
Aldrene er funnet ved radiokarbondatering 
av begravde jordsmonn.
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dateres med C-14-metoden, men ettersom 
døde planter kan ligge på land i lang tid 
før de blir fanget opp av et skred, vil 
disse dateringene ofte gi en alder som er 
høyere enn selve skredet. 

Naturlige hendelser
Resultatene våre viser at jordskred, som 
i de fl este tilfeller utløses i perioder 
med ekstreme nedbørsforhold, ofte i 
kombinasjon med snøsmelting, er normale 
hendelser i den geologiske historien. Men 
frekvensen av slike hendelser varierer 
fra region til region. I like skråninger er 
skredfrekvensen 3-4 ganger større i Nord-
Norge sammenlignet med Østlandet, og 
skredene opptrer i ulike perioder. 

Ulvådalsvatnet
Vi har studert innsjøavsetningene fra de 
store jordskredene rundt Ulvådalsvatnet 
(Figur 4). Tre sedimentkjerner fra vatnet 
er analysert og datert med C-14-metoden. 
Resultatene viser at skredaktiviteten har 
variert gjennom holosen (de siste 10 000 
år). Det har vært hyppigst skredaktivitet 
de siste 2200 år, mens det var lite aktivitet 
i tidlig og midtre holosen (Figur 5). Dette 
er i tråd med tidligere undersøkelser fra 
Vestlandet som viser at skredaktiviteten 
har vært størst i siste halvdel av holosen, 
og spesielt de siste ca 3000 år (se 
for eksempel Blikra & Nemec, 1998, 
Matthews m.fl ., 1997, Sletten m.fl . i trykk). 
Ekstreme nedbørssituasjoner antas å være 
utløsningsårsak til disse skredene, og 
resultatene fra Ulvådalsvatnet tyder derfor 
på at hyppigheten av ekstrem nedbør 
har økt i den siste og kaldeste delen 
av holosen. Usikkerheten som ligger i 
dateringene, samt mangelen på detaljerte 
data om fortidens klima i området, gjør 
det imidlertid vanskelig å trekke klare 
slutninger når det gjelder sammenhengen 
mellom den varierende frekvensen av 
ekstremnedbør og ulike klimasituasjoner. 
Undersøkelser i senere tid viser at holosen 
er karakterisert av kortvarige klima-
endringer, og våre data er foreløpig ikke 
nøyaktige nok til å kunne fastslå om 
skredaktiviteten øker under spesielle typer 
kortlivede klimasituasjoner.  

Gudbrandsdalen
19 dype groper (3-7 meter) er gravd 
med gravemaskin på 4 utvalgte lokaliteter 
i øvre Gudbrandsdalsområdet (Figur 1 
og 2). Dateringene viser en helt annen 
fordeling av skredhendelser gjennom de 
siste ca 10000 år enn det som er tilfelle på 
Vestlandet. I fjellsidene i Gudbrandsdalen 
har store jordskred blitt utløst gjennom 
hele holosen, og minst 62 prosent av 
alle skredhendelsene fant sted før 5000 

Figur 4. Den nordlige dalsiden ved Ulvådalsvatnet i Romsdal. Legg merke til resultatet av de 
store jordskredene som ble utløst av et kraftig regnskyll i 1960.

år før nåtid (Figur 6). Forklaringen 
på denne forskjellen kan være ulike 
utløsningsårsaker for skredene. Flere 
forfattere har satt skredaktivitet på 
Vestlandet i sammenheng med svært 
sterk nedbør, som regel over kort tid. 
Undersøkelser har imidlertid vist at i de 
tørre innlandsområdene av Norge utløses 
rundt 70 prosent av jordskredene som 
følge av rask snøsmelting om våren i 
forbindelse med perioder med varme og 
sterk sol (Sandersen 1997). Snøsmelting 
i et relativt varmt klima kan derfor være 
en av årsakene til den høyere frekvensen 
av jordskred i tidlig holosen.

Snøskredhendelser 
Snøskred blir ofte utløst i forbindelse 
med kraftige vinterstormer, og avsetter 
grovt materiale skilt av jordsmonn og 
torvhorisonter (Figur 3). Figur 7 viser en 
oppsummering fra alle lokalitetene som 
er studert på Vestlandet. Resultatene viser 
en økt snøskredaktivitet i siste halvdel av 
holosen, mens det under den varmeste 
del av holosen ser ut til å ha vært en 
redusert snøskredfrekvens. Disse dataene 
viser dermed betydelige svingninger i 
hyppigheten av kraftige vinterstormer. 

Fremtidige endringer i skredfare
Jordskred er normale hendelser sett i et 
tidsperspektiv på 10 000 år. I vestlige 
deler av Norge, der et maritimt klima 
dominerer, vil frekvensen av jordskred 
trolig avspeile hyppigheten av kraftige 

Figur 5. Skisse av avsetningene i en kjerne 
fra Ulvådalsvatnet, Møre og Romsdal (Sletten 
m.fl ., i trykk). Seks jordskredhendelser 
opptrer de siste 2200 år.
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Figur  7. Frekvens av snøskred fra en rekke lokaliteter på Vestlandet. 

0 1 2 43 65 87 9 10 11 12 13 14

Snøskredfrekvens
Høy

Lav

1000 kalenderår før nåtid

Lars Harald Blikra 
er forsker ved Norges geologiske undersøkelse. Blikra er tilk-
nyttet prosjektet NORPAST.  (Lars.Blikra@ngu.no)

Kari Sletten 
er stipendiat i Forsknings program om endringer i klima og 
ozon, Norges geologiske undersøkelse. Sletten er tilknyttet 
prosjektet NORPAST. (Kari.Sletten@ngu.no)

regnskyll. Dette prosjektet viser at den 
kaldeste og siste del av holosen er 
den perioden med høyest hyppighet av 
ekstreme nedbørshendelser på Vestlandet, 
noe som tyder på at en fremtidig 
temperaturøkning ikke nødvendigvis fører 
til økende hyppighet av jordskred i vestlige 
områder. Det er imidlertid nødvendig 
med mer data før en kan etablere gode 
sammenhenger mellom nedbørshendelser 
og regionale klimaendringer. På Østlandet, 
hvor klimaet er mye mer kontinentalt, 
viser fordelingen av skred gjennom 
holosen et helt annet mønster (Figur 
6). Skredaktiviteten var høy gjennom 
hele perioden og minst 62 prosent av 
skredhendelser er eldre enn 5000 år. 
Dette viser at det ikke er forskjeller i 
jordskredaktivitet mellom varme og kalde 
perioder i regionen ut over det som kan 
skyldes tilfeldigheter. Denne fordelingen 
kan også trolig avspeile at mange av 
skredene utløses av sterk snøsmelting 
om våren, og hyppigheten av skred 
kan dermed ikke ”oversettes” til storm-
hyppighet. Dette er viktige resultater, ikke 
minst med tanke på bruken av skreddata 
i forbindelse med klima modeller for å 
forutsi fremtidige endringer i hyppigheten 
av ekstremvær. 

Frekvensen av snøskred, som trolig 
representerer opptreden av kraftige 
vinterstormer, ser ut til å samsvare med 
tidsperioder som er karakterisert av høy 
vinternedbør og glasiale perioder (se 
Figur 7 og fi gur i Cicerone 2-2000, s.8). I 
lavereliggende områder på Vestlandet 
vil en fremtidig temperaturøkning kunne 
føre til reduserte problemer med snøskred. 
Imidlertid kan Nord-Norge og områder 
med høytliggende kilder til snøskred 
kunne oppleve økende snøskredaktivitet 
ved en fremtidig temperaturøkning.

Figur 6. Frekvensen av jordskred og fl ommer i bratte dalsider i Gudbrandsdalen de siste 10 000 år. Kurven angir antall hendelser 
inndelt i 500-års perioder, mens tallene nederst angir frekvensene i utvalgte perioder. 
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Vi mener derfor at en vurdering av 
fremtidig endring av skredfare for de 
ulike regionene er avhengig av både 
data som viser frekvensen av tidligere 
skredhendelser, meteorologiske data fra 
kjente historiske skredhendelser og 
dessuten regionale klimamodeller for 
klimautvikling.
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