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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kvikkleireskredet i Esp på Byneset utenfor Trondheim i 2012, ble utløst som følge av erosjon i ravine.Skredmassene med en mektighet på 5-10 m tykkelse fløt nedover i ravinelandsakapet – og fikk en utstrekning på ca 900m i det «kanaliserte» ravine landskapet.Det er klart at der det er fare for liv, helse og store verdier – bør det gjøres tiltak for å forhindre skred, Skal i dag komme inn på at det er andre interesser som må vurderes – og at det slett ikke er sikkert at man alltid kan eller skal sikre.



Erosjon langs vassdrag kan forårsake store områdeskred

Foto: Mads Johnsen
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Vi kjenner til at det pågår erosjon langs vassdrag. Erosjon og utglidninger kan forårsake store områdeskred når det er kvikkleire eller annet sprøbruddmateriale i grunnen .
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Vi  kan se for oss følgende skredprosess:Erosjon ved bekken løser ut et lite initial skredPå grunn av jordas egenskaper i kvikkleire og andre sprøbruddmaterialer, hvor den mister all styrke når den blir overbelastet     Vil et lite skred kunne utvikle seg bakover og sideveis slik at det rammer et stort område. Prosessen fortsetter helt til hele kvikkleirelomma får tømt seg, eller til det oppnås en likevekt av de massene som blir liggende igjen av masser i skredgropen



Oppfylling ravinedal

Avlasting av terreng

Redusere høydeforskjell mellom skråningstopp og bekkebunn

Stoppe erosjon

Hovedprinsipp for sikring mot kvikkleireskred
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Typisk avlasting av terrenget på toppen Oppfylling i bunn gjerne som en motfylling eller som en bunnheving av bekken (som antydet på denne skissen)



Kartlagte faresoner kvikkleire
fra https://atlas.nve.no
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KARTLEGGING – et virkemiddel for å identifisere utsatte områder og sørge for utredning av fareDer det er terrengforhold som tilsier at et lite skred kan utvikle seg til et større områdeskred, og det er muligheter for kvikkleire eller sprøbruddmateriale avgrenses det en faresone.Her på Øvre Romerrike er det tett i tett med faresoner for kvikkleireskred. 



Kvikkleire i ravinelandskapet
fra https://atlas.nve.no

Ravinelandskap 
fra https://atlas.nve.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ikke bare kvikkleira som det er verdt å legge merke til her.Når vi slår av faresonene ser vi på flyfotoet det tydelige ravinelandskapet som avtegner seg som grønne fingre mellom jordbrukslandskapet.Ravinene fremstår som sammenhengende dalsystemer.Da innlandsisen begynte å smelte – ble det avsatt store mengder leire og silt i havet forran breen. Etter at landet hevet seg har smelteelvene erodert seg ned I dette landskapet og dannet disse skarpe V-dalene some er så karrakteristisk for landskap som domineres av marine leirer.Ravinene er dynamiske og utvikler seg videre.De graver seg bakoverDet er stadige utglidninger i ravinesideneBekker graver seg ned i terrenget



Kjent landskap – men sjeldent

Fra Smaalene.noFoto: Sander Nordstuen
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Ser vi nærmere på dette ravineområdet, finner vi områder som for oss virker veldig kjente, men det er ikke mange steder i verden man finner disse landskapsformene.Foruten her hjemme i Norge, finner vi tilsvarende landskap i deler av Sverige, Canada og Alaska.I Norge er det mest utbredt på Østlandet og i Trøndelag, men vi finner tilsvarende landskapsformer langs hele kysten – men ikke så omfattende som i Trøndelag og på Østlandet.



De naturlige prosessene i ravinedalene fremmer artsmangfoldet

Foto: U. Jansson
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Det er både geologiske og biologiske naturverdier i ravinerDe geologiske erosjonsprosessene gir nyttig kunnskap om landskapsutviklingenDe verdsettes ut fra lengde, dybde, påvirkningsgrad og ravinens del av et helhetlig landskapBiologiske verdier verdsettes bla ut fra artsmangfoldRaviner er naturlige habitater for en rekke sjeldne og truede arterDøde trær gir livsgrunnlag for noen arter, mens andre arter finner sine naturlige habitater i blottlagt leire.Beiteraviner som vi så på forrige lysark er verdifull kulturmarkDisse verdiene må vi ta vare på!



Ravinene er truet

Vei- og jernbaneutbygging

Deponi og fyllplasser

Sikring mot leirskred

Dammer i jordbruket

Gjengroing 

Nydyrking / bakkeplanering 

Foto fra BioFokus

Foto: O. Wold

Foto: M. Bichsel

fra www.digitalmuseum.no
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Men det er ikke alltid like lett….Framføring av samferdselsprosjekter – krevende i slikt landskap med så stiv geometri som dagens standarder på vei/bane krever. Det er vanskelig å unngå konflikter. Ulike måter å bygge på – større problemer med store fyllinger enn slik det er løst for Gardermobanen der den krysser ravinen ved Bjørke.Utbyggingspress i bynære strøk – både utbygging i seg selv, men det registreres at det også er et økt behov for massedeponi. I så måte kan det synes attraktivt å ta i bruk de ellers lite tilgjengelige arealene som ravinelandskapet representerer. Snikfyllinger.Bakkeplaneringsaktivitet har vært stor. Fremdeles noe nydyrking / bakkeplanering, men langt fra det samme trykket som tidligere. Helt gjenfylte raviner er vanskelig å «redde», men ved mindre utfyllinger er det kanskje mulig å «restaurere» ravinen.Sikring mot leirskred er en utfordring i disse områdene, og det er ikke alltid gitt at det er riktig å sikre i et total-bilde. Hvordan det gjennomføres vil spille en avgjørende rolle.



Rødliste for naturtyper Ra

Status: sårbar (VU)

Begrunnelse: 
Ravinedal har opplevd en betydelig nedgang 
i forekomstareal de siste 50 årene, særlig 
knyttet til nye driftsmetoder og 
bakkeplanering i landbruket.

Ravinedal på «rødlista»
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Ravinedal er kommet på rødlista til artsdatabanken.Kriteriet for å komme på rødlista er at landformen står i fare for å forsvinne, uavhengig av om synderen er menneskeskapte eller naturlige prosesser.Ifølge naturmangfoldloven skal naturen med sitt biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på. Rødlista for naturtyper er et viktig kunnskapsgrunnlag for blant annet dem som arbeider med arealforvaltning. På denne måten vil de få et bedre beslutningsgrunnlag når de skal velge ny veitrasé, regulere nye tomter eller etablere naturreservater.Det er først og fremst Fylkesmannen som følger opp gjennom sitt forvaltningsansvar knyttet til Naturmangfoldloven. 



Annet relevant lovverk for sikringstiltak

Utfylling av masser i vassdrag vil normalt være 
konsesjonspliktig

Bekker bør i prinsippet være åpne

Kantsonevern

Tilføring av vann kan gi uheldige konsekvenser

Tiltak kan endre magasineringskapasitet og påvirke 
erosjon- og flomfare

Erstatningsplikt dersom tiltak volder skade

Vannressursloven
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Bekker har stor verdi for de naturlige prosessene i området. Lukking av bekker kan føre til økte skader som følge av oversvømmelse pga tilstopping eller for liten kapasitet. Tiltakshaver vil være erstatningspliktig dersom et vassdragstiltak volder skade §47---------------------------------§1 Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann§2 Vassdrag = alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder	også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene§3 Vassdragstiltak = vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdraget som etter sin art er egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved forurensing.



Prinsipp: Erosjonssikring og bunnheving av bekk
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Ved vurdering av sikringstiltak bør det alltid utarbeides en arealplan, slik at man får gjort et konsekvensvurdering av den totale effekten av tiltaket.Samfunnsnytten av sikringstiltaket må være større enn summen av de negative konsekvensene for naturtype og allmenne interesserNår vi i NVE planlegger tiltak, tilpasser vi oss så godt som mulig til miljøet og velger metoder og tiltak som gjør at miljøet og arter reetableres så raskt som mulig etterpå.



Erosjonssikring av Litl-elva i Namdalseid, Trøndelag
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Registreringer av miljøforhold før og etter et sikringsarbeid viser at store deler av miljøutfordringene ivaretas på en god måte  – f.eks forholdet til fisk, fugl, elvemusling, vegetasjon, mv.   Men de artene som er avhengige av pågående erosjonsprosesser vil gå tapt når erosjonen stoppes.Og det er klart at bare det å etablere anleggsveier for å komme til i noen områder er svært ødeleggende for miljøet noen steder. Særlig er ravinelandskapet sårbart for alle slike inngrep.



• Raviner er sjeldne og verdifulle

• Sikring påvirker vassdragene

• Sikring kun når nødvendig

• Behov for større verktøykasse
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Raviner er sjeldne og verdifulle:Vi har alle et ansvar for å forvalte verdiene som ravinene representererNasjonalt og internasjonalt viktigeDet er bla annet tidligere deponeringsaktivitet som har før til behovet for å verne disse verdieneSikring kan noen steder være påkred for å sikre helse, liv og store verdier:Sikring må skje på naturens premisser – så skånsomt som muligVann legges ikke i rør!Bruk fagkyndige!
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