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Kartläggning av skredrisker längs Norsälven 
visar fortsatt stort utredningsbehov 
 
Hög skredrisknivå förekommer längs två procent av den skredriskklassade ytan längs med 
Norsälven. Områdena finns i den södra delen vid Edsvalla, Höglunda/Trossnäs samt vid 
Norsbron och Vålberg i Karlstads kommun. Bland annat berörs bebyggelse, väg och järnväg. 
 
Det visar den kartläggning av skredriskerna i Norsälven i Värmland som Statens geotekniska institut, 
SGI, genomfört under perioden 2013-2015. Sammanlagt har 60 km av älvstranden kartlagts och 
karterats av SGI. 
 
Medelhög skredrisknivå är vanligt närmast älvkanten längs större delen av vattendraget (13 procent av 
den skredriskklassade ytan) eftersom sannolikheten för skred är påtaglig men befintlig bebyggelse och 
samhällsviktig infrastruktur saknas. Huvuddelen av utredningsområdet har dock låg risknivå (85 
procent av den skredriskklassade ytan). 
 
–För att minska risken för skred längs älven kan åtgärder vidtas för att minska sannolikheten och/eller 
konsekvensen av skred, säger huvuduppdragsledare Karin Bergdahl, SGI. Sannolikhetsreducerande 
åtgärder är oftast fysiska i form av avschaktningar, tryckbankar och erosionsskydd. 
Konsekvensreducerande åtgärder kan vara exempelvis att flytta byggnader och anläggningar. Men 
områdena måste utredas närmare innan eventuella åtgärder vidtas. 
 
Norsälven är det första vattendraget som SGI kartlagt efter Göta älvutredningen (GÄU), och har 
fungerat som pilotområde för utveckling av en förenklad metodik för skredriskkartering.  
Metodutveckling har genomförts för att få ned utredningskostnaderna och förenkla tolkningen av 
kartorna.  
 
SGI har sedan 2009 fått anslag för klimatanpassningsinsatser, som sker genom bland annat 
skredriskkarteringar.  
 
 
För mera information : Huvuduppdragsledare Karin Bergdahl tel 031-749 65 81. 
 
 

Om Statens geotekniska institut 
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart 
användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta 

fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljöpartementet har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i 
Linköping och vi har regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.swedgeo.se.  


