
5. Geofarer / Geohazards  

 

Geofarer – naturfarer forårsaket av indre og ytre krefter på Jorden – er et økende samfunnsproblem, 

knyttet både til endringer i arealbruk og krav til infrastruktur (eksponering for hendelser) og 

klimaendringer (frekvensen av hendelser). De viktigste geofarene i Norge er jordskred, flomskred, 

stein- og fjellskred, kvikkleireskred og snø- og sørpeskred, samt tsunamier som resultat av slike 

hendelser. I tillegg har flommer og ekstreme stormer alltid utgjort en reell fare i mange områder. I 

dag ser man en økende frekvens av ekstreme hydrometeorologiske hendelser (styrtregn med 

påfølgende regnflommer, erosjon og skredutløsning), mens smeltevannsflommer ser ut til å avta. 

Samtidig utgjør skogbranner en reell og muligens økende fare som følge av klimaendringer. Og selv 

om jordskjelv utgjør en mindre fare i Norge, viser vår geologiske historie at dette ikke kan avskrives 

mht risikovurderinger. Sesjonen vil fokusere på forskning på underliggende geologiske prosesser som 

øker naturfaren, metoder for kartlegging av fareområder, modellering av skredutløp samt 

modellering av scenarier og frekvensvurderinger for hydrometeorologiske hendelser og skogbranner. 

Sesjonen er også åpen for bidrag omkring risikovurdering og -kartlegging (samfunnsaspekter ved 

naturfarer) samt for ny metodikk inkludert AI/big data/IoT for dynamisk overvåking av naturfarer. 

Geohazards – natural hazards due to the internal and external geological forces on Earth – are 

increasingly becoming a problem for society both because of changes in land use and requirements 

for infrastructure (exposure for hazards), and climate change (frequency of incidents). The most 

important geohazards in Norway are earthslides, debris flows, rockslides and -avalanches, quick clay 

slides and snow- and slush avalanches, as well as tsunamis resulting from such events. In addition, 

floods and extreme storms have always been a threat in many areas. Today, we see an increasing 

frequency of extreme hydrometeorological events (torrential precipitation causing flash floods, 

erosion and mass movements), while meltwater floods seem to be decreasing. Forest fires are a real 

and possibly increasing hazard due to climate change. And even though earthquakes are a smaller 

hazard in Norway, our geological history tells us that they cannot be ruled out when performing risk 

assessments. This session will focus on the underlying geological processes that enhance geohazards, 

methods for mapping of hazardous areas, modelling of avalanche runout, and modelling of scenarios 

and the frequency of hydrometeorological events and forest fires. The session is also open for 

contributions on risk assessment and -mapping (societal aspects of geohazards) and for new methods 

including AI/big data/IoT for dynamic monitoring of geohazards. 

 


