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ÅRETs FARgE: 
Fargerike-kjeden 

foreslår gult.  
 FoTo: FARgERikE

Tsunami, flom, ras 
og økende havnivå 
kan gi store skader 
på norske hjem. 
Dette kan du gjøre 
for å sikre deg.

– At naturkatastrofer kommer, 
kan vi ikke gjøre noe med. Men 
vi kan minske konsekvensene, 
sier Thorbjørn Kaland.

Han er geolog og rådgiver på 
Høgskulen på Vestlandet, og 
kom nylig med boka «Spor i 
stein». Her skriver han blant an-
net om ulike geofarer, og om 
hvordan klimaendringer gjør 
oss mer utsatt for visse natur-
katastrofer.

– Både ekstremnedbør, flom, 
økende havnivå og ras utgjør en 
risiko for bygningsmassen i 
Norge, sier han.

En geofare er kort forklart en 
hendelse som er forårsaket av 
geologiske prosesser, og som 
kan være en trussel for men-
neskeliv, infrastruktur eller 
miljø.

– I Norge er vi veldig heldig 
stilt sammenlignet med mange 
andre land i verden. Vi ligger i 
et trygt hjørne både med tanke 
på jordskjelv, vulkanutbrudd 
og tornadoer. Likevel er vi ut-
satt for naturkatastrofer her 
også, som kvikkleireskred på 
Østlandet og i Trøndelag, elve-
flom i Gudbrandsdalen og Øst-
erdalen og tsunamier på Vest-
landet, forteller han.

klimaendringene  
øker faren
En faktor som øker risikoen for 
naturkatastrofer også i Norge, 
er klimaendringene.

– Det vil bli mer ekstreme 
nedbørsmengder, og dermed 
også mer flom, advarer Kaland.

– Ved ekstreme nedbørs-
mengder vil ikke elveløpene ta 
unna vannmassene. Det har vi 
ikke alltid tatt nok høyde for 
når vi bygger, sier han.

Elvene kan også flomme over 
i forbindelse med vårsmeltin-
gen.

– Vår byggestruktur er langt 
på vei tilpasset vårflommene, 
men fra tid til annen kommer 
det større flommer som går ut 
over bebyggelsen. Er det unor-
malt mye regn i mai og juni, vil 
det bidra til økt snøsmelting i 
fjellet, som igjen øker faren for 

flom, forklarer han.

Utsatt beliggenhet  
ved sjøen
Folk som er bosatt langs kys-
ten, vil kunne rammes hardt 
hvis havnivået stiger mye.

– Når isen smelter i Antarktis 
og på Grønland, vil havnivået 
stige. Mange har boliger nær 
vannkanten – der må man reg-
ne med mer vannskader i frem-
tiden, sier Kaland.

Kartverket har utviklet en in-
teraktiv tjeneste som viser hvor 
mye havnivået i ulike deler av 
landet er ventet å stige. Mot 
slutten av århundret vil havni-

vået langs norskekysten ifølge 
fremskrivningene ha steget 
med 40 til 80 cm.

Ved stormflo kan økningen i 
havnivået få ekstra store konse-
kvenser. Stormflo oppstår når 
kombinasjonen av lavtrykk og 
pålandsvind presser store 
vannmasser inn mot land. Hvis 
stormfloa sammenfaller med 
springflo (springflo inntrer hver 
fjortende dag, ved fullmåne og 
nymåne, red.anm.), kan skade-
virkningene bli store.

– Jeg bor i Bergen, og her 
flommer vannet fra tid til an-
nen inn over den verneverdige 
bebyggelsen på Bryggen, sier 

Kaland.

oversvømmelse
Kaland har selv erfart at store 
nedbørsmengder kan gå utover 
boligen. Han bor i Fjellsiden 
ved Fløibanen, og i 2015 førte 
en kombinasjon av mye regn og 
kummer som ikke var tømt, til 
oversvømmelse i kjelleren.

– Det er viktig at kommunen 
sørger for at kummene slamsu-
ges om våren og sommeren, 
ikke om høsten – da er det for 
sent, sier han.

Geologen er opptatt av å ten-
ke preventivt, og at både myn-
dighetene og enkeltpersoner 

bør innføre tiltak som gjør ska-
dene av mer ekstremvær minst 
mulig.

– Vi vet at klimaendringene 
kommer. Det gjelder å forbere-
de seg og finne løsninger.

Han har for eksempel lært av 
dyrekjøpt erfaring at man ikke 
bør oppbevare ting som ikke tå-
ler vann i kjelleren.

– Jeg hadde mange permer 
med gamle dokumenter i min 
kjeller, det var ikke det lureste.

kvikkleire påvirkes  
av våtere klima
Kvikkleire har fått mye opp-
merksomhet etter kvikkleire-

Disse geofarene truer norske boliger

VÅTT: Det er ventet at klimaendringene vil gi mer regn, og dermed mer flom. I 2019 førte styrtregn til store flomskader i Brumunddal. Her har 
vannet vasket bort både veien og et uthus.  FoTo: Cornelius PoPPe / nTB
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Mange selskaper i farge- og interiørbransjen har pre-
sentert sine utvalgte farger for 2022. 

Fargerike har valgt «Stråleblink» som årets farge.
– Gult gjør oss klare for en ny start, sier kreativ le-

der i Fargerike, Tale Henningsen.
Hos Nordsjö er lyseblå «Bright skies» årets farge.
– Fargen vil hjelpe oss med å omfavne nye ideer og 

drømmen om en ny fremtid, mener Ann-Charlotte 
Linde, nordisk fargesjef i Nordsjö.

Dyrup, på sin side, har plukket ut den bleke grønn-
fargen «Olive spring».

Årets farger

TAKRENNER: Altfor få renser dem hver høst.  
 FoTo: isTocK/FRENdE

En undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsik-
ring viser at vi er slappe med vedlikeholdet hjemme:

Fire av fem sjekker ikke veggene i huset for sprek-
ker og hull. To av tre sjekker ikke taket. Under halv-
parten av oss renser og fikser takrenner. Og 50 pro-
sent renser ikke avløp, rister og sluk.

Når vedlikeholdet uteblir, oppstår det gjerne ska-
der. Mange av dem meldes til forsikringsselskapene. 
I fjor var det en økning på mer enn 10 prosent i antal-
let meldte innboskader i Norge, ifølge Finans Norge. 
 Kilde: Frende Forsikring

Kostbare skader

Kommuneingeniør og visepresident 
i Norges Ingeniør- og Teknologorga-
nisasjon (NITO), Kjetil Lein, har laget 
disse tipsene til hva du selv kan gjøre 
for å hindre skader på boligen ved 
ulike typer naturhendelser.
Flom
• Tenk over hvilken vei vannet 
naturlig vil renne. Sørg for at det er 
fall fra huset og et stykke ut, slik at 
vannet renner fra bygget.
• Rensk opp i rister og kummer 
jevnlig for å unngå at de tetter seg.
• Sjekk at stikkrenner er åpne. 
• Dersom en elv i nærheten trenger 
sikring, kontakt kommunen/NVE.
• Har du kjeller hvor vann tidligere 
har kommet inn, er det sannsynlig at 
det skjer igjen. Tenk på hva som 
settes der.
• Installer grunnvannspumpe, og 
sjekk grunnvannspumpen jevnlig. 
Sørg for at filtre er fri for rusk og rask.
Skred
• Eier av en eiendom er ansvarlig for 
sikringen av denne Ta tak i 
sikringsproblematikk så snart den er 
aktuell. 
• Ta en sjekk for løse steiner og 
masser i bevegelse. Kritiske 
tidspunkt er ved mye nedbør, mye 
snø og ved overgang fra varmt til 
kaldt (frost/is) og omvendt.
• Sjekk også mur/støttemur som 
holder masser på plass.
Storm
• Sikre løse gjenstander.
• Sørg for god forankring av boder og 
mindre bygg.
• Ta ned trampolinen og ta båten opp 
av vannet før stormsesongen.
• Sjekk om trær nær bygninger 
kanskje bør felles.
• Rensk opp i takrenner før nedbør.
• Tenk vind når levegger, overbygg 
og gjerder bygges.
• Sørg for nødvendig vedlikehold.

Tips til 
forebygging  
av naturskader

HØsTFloM: I Bismo 
fikk man høsten 2018 
overraskende en stor flom. 
 FoTo: ØRN BoRgEN / NTB

EKSTREMVÆR: Ekstremværet Elsa i 2020 førte til at sjøen nådde 
helt opp i et boligfelt ved Svaleveien i Mandal.  
 FoTo: ToR ERiK SchRødER / NTB

GEoLoG: Geolog Thorbjørn Kaland har skrevet boka «Spor i stein», 
hvor han blant annet tar for seg geofarene som utgjør en trussel i 
Norge.  FoTo: PRiVaT

Disse geofarene truer norske boliger

skredet i Gjerdrum i fjor.
– Kvikkleire finner man i om-

råder der havbunnen har blitt 
løftet opp på tørt land. I Norge 
er det kvikkleire blant annet i 
Trøndelag og på Østlandet, sier 
han.

Også kvikkleire påvirkes av 
et våtere klima, ved at mye til-
førsel av ferskvann kan gjøre 
kvikkleiren ustabil.

NVE utarbeider faresonekart 
for både kvikkleire, flom og 
skred, slik at du kan gå inn og 
sjekke om din bolig er utsatt.

Fjellskred og jordras kan også 
utgjøre en fare.

– De har ofte rammet veier og 

jernbane, men også bolighus 
har blitt tatt av ras, med tap av 
liv, påpeker han.

– Det er viktig at kommunen 
tar hensyn til rasfaren i areal-
planleggingen, legger han til.

Sju fjellpartier i Norge har i 
dag døgnkontinuerlig overvå-
king fordi man anser risikoen 
for fjellskred som høy. Mest 
kjent er Mannen i Romsdalen, 
hvor Veslemannen raste i 2019 
etter mange runder med evaku-
ering av lokalbefolkningen.

En norsk tsunami
Historisk sett er det to til tre 
store fjellskredulykker hvert år-

hundre i Norge. De alvorligste 
ulykkene har skjedd ved at 
skredene har skapt flodbølger.

– Kinofilmen «Bølgen» gir et 
forholdsvis realistisk bilde av 
hvordan et ras i fjordene på 
Vestlandet kan utløse en tsuna-
mi, sier Kaland.

Filmen tar utgangspunkt i ka-
tastrofen som vil inntreffe der-
som det ustabile fjellmassivet 
Åkerneset raser ut i Sunnylvs-
fjorden.

– Man har laget simuleringer 
som viser at man kan få en bøl-
ge på over femti meter som vil 
treffe både skole og sykehjem, 
forteller han. Utsatt er blant an-

net tettstedene Stranda, Helle-
sylt og Sjøholt.

I første halvdel av forrige år-
hundre var det tre store tsuna-
mier utløst av skred i Norge: I 
Loen i Sogn og Fjordane i 1905 
og 1936, og i Tafjorden i Møre og 
Romsdal i 1934. Ulykkene krev-
de til sammen rundt 175 men-
neskeliv.

– Slike ras vil skje igjen. Hel-
digvis har man i dag gode vars-
lingssystemer, slik at man for-
håpentlig kan evakuere befolk-
ningen før tsunamien treffer, 
sier han.

 Kjersti Busterud / NtB


