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A1. Ingen erosjon (score = 0) 

A1-1 Ingen erosjon. Bekkeløpet har naturlig erosjonsbeskyttelse med stein (foto: NVE). 

A1-2 Ingen erosjon. Her er det mye stein i elveløpet og flatt terreng (foto: NGI). 



A1-3 Ingen erosjon. Flatt terreng. Naturlig erosjonsbeskyttelse (foto: NGI). 

A1-4 Ingen erosjon. Elva er plastret i ytterkant (foto: NGI). 



A2. Litt erosjon (score = 1) 

A2-1 Litt erosjon (kohesjonsjordarter). Erosjon i leire, men ingen overflateutglidninger (foto: 
NGI). 

A2-2 Litt erosjon (kohesjonsjordarter). Stein i bunnen, litt sideveis erosjon i yttersving, med 
misfarga, grått vann, men ingen utglidninger (foto: NVE). 



A2-3 Litt erosjon (friksjonsjordarter). Partikkelerosjon av sand og grus langs kanten av en elv.
Naturlig erosjonsbeskyttelse i bunn med stor stein. (Foto: Multiconsult).



A3. Noe erosjon (score = 2) 

A3-1 Noe erosjon (kohesjonsjordarter). Overflateutglidning. Leire er avdekket i foten av 
skråningen (foto: NGI). 

A3-2 Noe erosjon (kohesjonsjordarter). Overflateutglidning i leire (foto: NGI). 



A3-3 Noe erosjon i friksjonsmasser. Bølgeerosjon (Foto: Multiconsult) 

A3-4 Noe erosjon i friksjonsmasser (Foto: NVE) 



A4. Kraftig erosjon (score = 3) 

A4-1 Kraftig erosjon (kohesjonsjordarter). Større utglidning i leire (Foto: NVE). 

A4-2 Kraftig erosjon (kohesjonsjordarter). Dyperegående rotasjonsutglidning i leire 
(foto: NGI). 



A4-3 Kraftig erosjon (kohesjonsjordarter). Stor utglidning i leire (foto: NGI). 

A4-4 Kraftig erosjon (friksjonsjordarter). Omfattende erosjonsskader langs elvebredd som følge 
av flom (Foto: NVE). 



A5. Tabell: Kjennetegnene til de ulike gradene erosjon 
Vurderingspunkt Kraftig erosjon (score 3) Noe erosjon (score 2) Lite erosjon (score 1) Ingen erosjon (0) 

Skred og overflate-
glidninger i løpet av de 
siste årene 

Dyperegående rotasjoner > 1-2 
meter, store overflateglidninger, 
bredde og lengde > 10 m 

Lokale overflateglidninger 
(bredde og lengde < ca. 10 m) 

Ingen skred eller 
overflateutglidninger har blitt 
utløst pga. begrenset erosjon. 
Grunnvannserosjon som ikke har 
utviklet seg videre til 
overflateutglidninger og skred. 

Finnes ikke 

Naturlig erosjonssikring Lite eller ingen Lite eller ingen Lite eller ingen I bunn og sider 

Observasjoner av 
gradient, helning m.v. 

Oftest betydelig gradient i elva og 
bunnsenkning (vannet graver 
vertikalt). Noen tilfeller med 
graving i yttersving selv ved 
gunstigere gradient. 

Graving i yttersvinger i perioder 
med flom. I noen tilfeller blir 
også overflateutglidninger utløst 
pga. bunnsenkning. 

Gradientforholdene tilsier at 
erosjon kan oppstå. 

Lav naturlig 
gradient eller ev. 
terskler 

Nye skred og glidninger i 
fremtiden 

Vil bli utløst Vil kunne bli utløst Kan ikke utelukkes Lite sannsynlig 

Ko
he

sjo
ns

jo
rd

ar
te

r 

Leire i elve-/bekkeleiet Ja. Skred og utglidninger har 
avdekt underliggende leire/silt 

Ja Ja Nei 

Kjennetegn for 
bevegelser i bakken 

Trær står på skakke Trær kan stå på skakke Trær står i hovedsak vertikalt Ikke tegn 

Vannet Oftest misfarget grått (ved normal 
vannføring) 

Ofte misfarget grått (typisk ved 
høy vannføring), men kan også 
være klart (typisk ved lav 
vannføring 

Klart eller noe misfarget grått Klart 

Fr
ik

sjo
ns

jo
rd

ar
te

r Erosjon har blottlagt store 
områder med lett eroderbare 
masser. Må ha medført avlasting 
av foten av kvikkleireavsetning slik 
at stabilitetsforholdene er 
forverret 

Blottlagt lett eroderbare masser 
i mindre områder. Må ha 
medført avlasting av foten av 
kvikkleireavsetning slik at 
stabilitetsforholdene er 
forverret 

Partikkelerosjon av lett 
eroderbare masser i elve-
/bekkeleiet. Erosjon har ikke 
medført stabilitetsforverring eller 
leirmassene under er ikke 
avdekket 
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