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Forord
Et nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – er under etablering for områder med stort skadepotensial
fra skred i bratt terreng. Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et
viktig verktøy og underlag for skredforebyggende arbeid.
Hovedmålet med kartleggingen er å bedre grunnlaget for vurdering av skredfare til bruk i
arealplanlegging og beredskap mot skred. Kartleggingen vil også gi bedre grunnlag for vurdering av
sikringstiltak.
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover,
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Det er
utarbeidet lister med geografiske områder som prioriteres for kartlegging av fare for skred i bratt terreng
ved eksisterende bebyggelse.
Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Balsfjord kommune, Troms fylke.
Arbeidet er utført av Sweco.
I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, som viser faresoner for
skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som
utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg.
Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges.

Oslo, februar 2016

Anne Britt Leifseth

Eli K. Øydvin

Avdelingsdirektør

Seksjonssjef
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1

Innledning
Sweco Norge har på oppdrag fra NVE kartlagt skredfaren i 12 utvalgte områder i
Balsfjord Kommune i Troms (Figur 1). Oppdraget er en del av NVEs nasjonale
skredfarekartlegging i 2015. Kartleggingen av skredfarene er utført i samsvar med
kravene i Plan og bygningslovens tekniske forskrift - TEK10 (§7-3) og kravspesifikasjonen
til oppdraget fra NVE.

Figur 1. Kart over de undersøkte områdene i Balsfjord kommune.

Følgende områder er utredet:
x

Gamnes

x

Middagsbukta

x

Forøybukta

x

Skogly

x

Sommerseth

x

Indre Tennes

x

Storbukta – Tømmernes

x

Slettnes

x

Darobakken – Kantornes

x

Kilen

x

Myreng – Slettmo

x

Tamokdalen

Det er i løpet av oppdraget gjennomført ett møte med Balsfjord kommune representert av
Gudmund Forseth, Ylva Sneve og Einar Nøstvik Guleng. Møte ble avholdt i forbindelse
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med befaring. Det har i tillegg vært avholdt to telefon/video møter med oppdragsgiver
NVE representert ved Andrea Taurisano og Håvard Juliussen.

2

Grunnlag
2.1

Tidligere skredutredninger i Balsfjord

Det er gjennomført flere skredutredinger fra Balsfjord som er relevante for foreliggende
utredning:
x

Nordkjosbotn, Balsfjord – Kartlegging av skredfare, 2011. NGI rapport
20100865-2-R

x

Tamokdalen, Balsfjord kommune – Kartlegging av skredfare, 2001. NGI rapport
20001427-1

x

Skredkartlegging i deler av Balsfjord kommune, Troms, 2006. NGU rapport
2006.084 (Sletten m. fl., 2006)

x

Fradeling/utbygging av tomter i Malangen – Vurdering av rasfare, 2009.
Mulitconsult ref. 710819/at

2.2

Kart og flybilder

Det er benyttet kart fra Norge Digitalt gjort tilgjengelig til oss via NVE. Det foreligger i
hovedsak koter med 5 m koteintervall i de utredete områdene under 800 m o.h., mens det
for høyereliggende områder er 20 m koteintervall. Bare unntaksvis finnes det koter med 1
m koteintervall. Det er basert på kotene etablert en terrengmodell med oppløsning på 5x5
m som er benyttet som grunnlag for modelleringer og vurderinger. I spesielle tilfeller er
det benyttet terrengmodell med høyere oppløsning.
Flyfoto fra Norge i Bilder er gjort tilgjengelig for Sweco gjennom Norge Digitalt. I
varierende grad er det her tilgjengelig bilder tatt på ulike tidspunkt. Disse har ofte ulike
lys/skyggeforhold og er nyttig i kartleggingsarbeidet i bratt terreng. I enkelte tilfeller kan
bildene også benyttes for å grovt tidfeste tidligere skredhendelser. Det er også benyttet
«Norge i 3D» fra Norkart AS.

2.3

Geologiske kart

Det er benyttet følgende geologiske kart fra NGU med ulik dekning:
x

Løsmassekart i 1:15.000 skala (Figur 2; Sletten m fl. 2006) er kartlagt langs indre
deler av Balsfjorden og omfatter områdene: Darobakken-Kantornes, MyrengSlettmo, Skogly, Slettnes og Indre Tennes. Kartleggingen dekker i liten grad
skråningene over de utredete områdene.
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Figur 2. Kartleggingsområde for NGUs detaljkartlegging.

2.4

x

Løsmassekart i 1:250.000 skala dekker hele kommunen og er delvis benyttet.
Disse er i mindre grad nyttige på grunn i lavt detaljnivå og usikkerheter i
kartleggingen som hovedsakelig er utført uten feltbefaringer.

x

Berggrunnskart i 1:50.000 skala dekker følgende områder: Gamnes, Forøybukta,
Sommerseth, Slettnes, Tamokdalen og deler av Kilen.

x

Berggrunnskart i 1:250.000 skala dekker hele kommunen.

Skredhendelser

Tidligere skredhendelser er i regi av NGU/NVE sammenstilt og presentert på
«skrednett.no». Registeringene er ikke fullstendige og det ble lagt vekt på å kontakte
lokale i områdene for supplerende informasjon. Dette var både personer som kommunen
anbefalte og personer vi oppsøkte/traff på under befaringer.

2.5

Programvare

I kartleggingsarbeidet er det benyttet ArcGis 10.2.1. Programmet er koblet opp med WMS
kartløsninger med flyfoto og raster bakgrunnskart fra Geodata AS, geologiske kart fra
NGU og skredkart fra NVE. Det er lagt inn nødvendige kart data fra Norge Digital ved
behov.
Det er på befaring benyttet georefererte kart og kartplotter på iPad for best mulig å
stedfeste observasjoner og inkludere disse direkte inn i en kartløsning.

2.6

Befaring

Det ble utført befaringer i terrenget i uke 36 (31.08 - 03.09.2015). Alle områdene ble
kartlagt. Det ble benyttet 2 lag av to geologer; Herbjørn P. Heggen, Roger S. Andersen,
Espen Eidsvåg og Øystein S. Lohne. Tirsdag den 01.09 deltok Odd-Arne Mikkelsen fra
NVE på feltarbeidet ved befaringen av området Darobakken-Kantornes (Figur 1).
Det ble utført en helikopterbefaring den 22.10.2015 med Espen Eidsvåg og Øystein S.
Lohne, for å bedre kartlegge løsneområdene og få bedre oversikt over områdene. Løvet
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var falt av trærne og dette ga god oversikt over terrenget. Samtlige områder ble overflydd.
På grunn av lav sol var det vanskelige lysforhold i forhold til fotografering for noen av
områdene.

3

Skredtyper i bratt terreng
3.1

Fjellskred

Fjellskred oppstår når unormalt store parti (>100000m3) med berg raser ut. Å identifisere
og analysere skredfaren fra slike parti er utfordrende. Det er blant annet nødvendig å
analysere berget over tid med nøyaktige målinger for å avdekke eventuell bevegelse.
Slike parti er ikke tatt hensyn til i foreliggende rapport.

3.2

Steinsprang/steinskred

Når steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover i en skråning brukar
kalles det steinsprang eller steinskred. Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte
fjellparti der terrenghellingen er brattere enn 40-45°.

3.3

Snøskred

Snøskred blir gjerne delt inn i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred er utløsing av skred
i løs snø med liten fasthet, som gjerne starter med ei lita lokal utgliding. Etterhvert
mobiliseres ny snø og skredet utvider seg og får en pæreform. Flakskred oppstår når et
større flak løsner over et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale.
Store skred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30 – 50o bratt. Der det er brattere glir
snøen jevnlig ut slik at det ikke akkumuleres store snømasser. Snøskred kan skape
skredgufs/fonnvind med kraft til å utrette stor skade.

3.4

Sørpeskred

Sørpeskred er strøm av vannmetta snø som oftest følger forsenkningen i terrenget.
Skredene oppstår ved at vann ikke klarer å drenere ut av snøen for eksempel ved tele
eller is. Sørpeskred kan gå i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall blir etterfulgt av
regn og mildvær. Om våren kan sørpeskred bli utløst i fjellet når varme gir intens
snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og selv skred med lite volum kan gi stor
skade. Det er ikke utarbeidd aktsomhetskart for sørpeskred.

3.5

Jordskred

Jordskred starter ved at vannmettede løsmasser mobiliseres oftest fra skråningen
brattere enn 25-30° på grunn av økt poretrykk. Jordskred kan grovt deles i kanaliserte og
ikke-kanaliserte skred. Kanaliserte skred danner kanaler som fungere som skredbaner for
senere skred. Det kan avsettes masser i langsgående rygger langs kanalene (levéer).
Der terrenget flater ut vil massene avsettes i tungeformer. Ved gjentakende
skredhendelser akkumuleres massene i såkalte skredvifter. Ikke-kanaliserte jordskred
brer seg nedover skåningene i en sone som gradvis blir bredere.
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3.6

Flomskred

Flomskred oppstår vanligvis i forbindelse med kraftige regnværsperioder i terreng med
helning ned mot 10°. De vannmettede skredmassene beveger seg raskt nedover langs
elve- og bekkeløp eller i raviner/gjel/skar uten permanent vannføring. Flomskred kan
avsette levéer langs løpene og vifter der skredbanen går over i slakere terreng. Viftene vil
oftest ha grovere materiale ved rota og finere materiale utover på viften. Flomskred
oppstår oftest ved kraftig nedbør eller snøsmelting og kan initieres som jordskred, ved
bekke- og elveerosjon eller i kombinasjon med sørpeskred.

3.7

Leirskred

Leirskred oppstår utrasing i meget finkornete avsetninger. Skredene forekommer i
tidligere marine avsetninger og faren for leirskred er lokalisert under marin grense. Faren
for leirskred er utfordrende å bestemme og det krever ofte omfattende sensitivitetsundersøkelser. Vurderinger av leirskred er ikke omhandlet i foreliggende rapport.

3.8

Skredfare og klimaendringer

I deler av landet vil klimautviklinga øke hyppigheten av skred som knyttet til regn, snø og
flom. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred.
Hyppigheten av ekstreme nedbørshendelser vil også kunne gi økt frekvens av
steinsprang og steinskred.
Det er likevel ikke grunn til å tro at de svært store sjeldne skreda vil bli større eller komme
oftere. Ved kartlegging av faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til
en ekstra margin som følge av forespeilte endinger i klima.

4

Områdebeskrivelse
Balsfjord kommune er lokalisert i indre fjordstrøk i Troms Fylke. Kommunen omfatter
mesteparten av halvøyen mellom fjordene Malangen og Balsfjord, samt områder øst for
Balsfjorden og områder omtrent 25 km fra fjordenden og innover mot svenskegrensen.
De kartlagte områdene er lokalisert spredt rundt i hele kommunen (Figur 1).

4.1

Topografi, geologi og geomorfologi

Kommunen har en kupert topografi med spisse tinder opp mot Slettinden (1115 m o.h.)
på Malangshalvøya i nordvest og Rostafjellet (1590 m o.h.) ved grensen til Målselv i
sørøst, skilt av dypt nedskårne daler. Dalsidene er generelt konkave med gradvis økende
bratthet opp til en markert kant nær toppen.
Sidene er i stor grad dekket av løsmasser, forvitringsmateriale og morene over marin
grense og marine strand- og leiravsetninger nederst mot sjøen. I dalbunnene innerst i
kommunen er det elveavsetninger og stedvis breelvavsetninger etter nedsmeltingen av
innlandsisen i istid. Marin grense stiger fra om lag 50 m o.h. i nordvest til om lag 90 m
o.h. i sørøstre del av kommunen (ngu.no).
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Berggrunnen består av metamorfe og magmatiske bergarter fra kaledonske skyvedekker
(Ramberg m.fl., 2006). Dominerende bergarter er glimmerskifer, fyllitt, kvartsitt, kalkstein
og gabbro (ngu.no).

4.2

Klima

De undersøkte områdene i Balsfjord kommune strekker seg fra ytterste fjordstrøk ved
kysten til innlandet i Indre Troms. De klimatiske forholdene er undersøkt fra tre
meteorologiske stasjoner med lange observasjonsserier i et transekt fra kyst til innlandet
(Tabell 1).

Tabell 1. Metrologiske stasjoner med lange tidsserier lokaliteter i og nær Balsfjord.

Stnr

Navn

I drift fra

I drift til

Hoh

Breddegrad

Lengdegrad Kommune

89800
90200
90450

Øverbygd
Storsteinnes
Tromsø

Jan 1895
Feb 1944
Aug 1895

Aug 1996
Jun 2010

78
27
100

69,0178
69,2466
69,6536

19,2803
19,2274
18,9368

4.2.1 Normaler
Værnormalene for de tre stasjonene (Figur 3) viser at det om sommeren er forholdsvis
like forhold. Om vinteren er det kaldere i indre strøk mens det er mer nedbør i ytre.
Normal årsnedbør er også høyere i ytre strøk (Tabell 2).
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Målselv
Balsfjord
Tromsø

Figur 3. Månedsnormaler for temperatur og nedbør fra tre stasjoner i området med lange
observasjonsserier.

Nedbørsførende vinder om vinteren ved stasjonen i Tromsø tilsier at det nærmest
utelukkende kommer nedbør ved vinder fra i den vestlig sektor (NGI, 2011). Oftest
kommer nedbøren fra sørvest eller fra sektoren mellom vest og nord.
Tabell 2. Klimadata for stasjonene i området (se Tabell 1).

Årsnedbør, normal (mm)
Maks. døgnnedbør (mm)
Maks. snødybde (cm)

Tromsø
1031
64 (1964)
240 (1997)

Storsteinnes
768
59 (1961)
174 (1981)

Øverbygd
659
87 (1961)
138 (1971)

4.2.2 Returperioder for ekstremnedbør
Statistisk analyse av ekstremnedbør for ulike sesonger fra de tre meteorologiske
stasjonen er presentert i Tabell 3. De analyserte verdiene for de ulike stasjonene er
tilnærmet like og dimensjonerende 3 døgns nedbør benyttet som utgangspunkt for videre
analyser av snøskred er 100 cm for 100 års returperioder, 150 cm for 1000 års
returperioder og 250 cm for 5000 års returperioder.
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Tabell 3. Forventa nedbør innen ulike gjentagsintervall for tre stasjoner med lange tidsserier i
området (kilde eklima.no).

Returperiode
100

1000

5000 (PMP)1

1

Sesong

Tromsø (mm)
1 døgn 3 døgn

Storsteinnes (mm)
1 døgn 3 døgn

Øverbygd (mm)
1 døgn 3 døgn

Hele året

73

112

73

114

81

118

Vinter (DJF)

61

97

63

99

67

97

Vår (MAM)

52

78

45

72

50

70

Sommer (JJA)

55

78

55

78

50

70

Høst (SON)

64

102

60

92

64

91

Hele året

112

162

112

163

228

169

Vinter (DJF)

95

142

97

146

104

142

Vår (MAM)

82

118

73

110

80

108

Sommer (JJA)

87

118

87

118

80

108

Høst (SON)

99

149

93

137

99

135

Hele året

214

277

214

279

228

285

Vinter (DJF)

190

254

193

258

202

254

Vår (MAM)

170

223

153

212

166

209

Sommer (JJA)

177

223

177

223

166

209

Høst (SON)

196

263

187

247

196

245

Verdier for PMP (probable maximum precipitation) er benyttet for 5000 års returperioder

4.2.3 Informasjon fra lokale
I 2010 ble det observert en bruddkant på ca 350 cm i forbindelse med et snøskred like
vest for området i Tamokdalen (pers. medd. Aadne Olsrud, 2015; Fri flyt, 2010). Dette
viser at det må tas høyde for betydelig akkumulasjon av vinddrevet snø i vurderingene.
Det ble opplyst at det typisk utløses skred i Tamokdalen etter kraftig vind fra sørvest med
regn som dreier over på nordvest samtidig som nedbør går over i snø (pers. medd.
Aadne Olsrud, 2015).
I flere av områdene er det opplyst av lokale at det oftest løses ut snøskred etter perioder
med mye nedbør og vind fra nordvest.
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5

Metodikk og føringer for fastsettelse av faresoner
Kartleggingen av områdene i Balsfjord er utført med tanke på å etablere faresoner for
årlig nominell sannsynlighet for skred med skadelige skredhendelser på større enn 1/100,
1/1000 og 1/5000. Områdene hvor det er tegnet faresoner er i rapporten betegnet
utredningsområde. Arealet som drenerer ned i utredningsområdet, hvor eventuelle
skredhendelser vil være rettet mot utredningsområdene, er betegnet kartleggingsområde.

5.1

Forarbeid

Forarbeidet før feltbefaringen omfatter kartstudier av topografiske-, geologiske- og
skredkart, samt flyfoto for å gjøre seg kjent med områdene. Det ble videre etablert en
terrengmodell for hele kommunen på 5x5 m. Modellen er benyttet som grunnlag for
helningskart og skredmodelleringer. Det ble innhentet informasjon fra skriftlige kilder og
nett om skredhendelser innen de ulike områdene. Denne informasjonene ble sammenstilt
i befaringskart som ble benyttet under feltarbeidet.

5.2

Feltarbeid

Ved feltarbeidet i terrenget (med bil og til fots) ble utredningsområdet detaljert befart
langs vei og i terrenget. Det ble lagt vet på å utføre en kvalitativt befaring ved å observere
skredrelaterte spor og terrengformer relevante for fastsettelsen av faresoner. Det ble
derfor lagt spesielt fokus på skredavsetninger i form av tidligere skredløp, skredvifter og
levéer og steinsprangblokker. Videre ble det langt vekt på å registrere skader på skog,
forholdene ved potensielle løsneområder for de ulike skredtypene. Helikopterbefaring i
etterkant ga oversikt over områdene samt bedre detaljkunnskap over løsneområdene.
Under feltbefaringen ble det lagt vekt på kommunisere med lokalbefolkning for å få
supplerende skredhistorikk utover det som er registrert i på skrednett.no.

5.3

Identifisering av løsneområder

Ulike skredtyper løsner ved forskjellig terrenghelning, og helningskartet er benyttet for å
indentifisere potensielle løsneområder for ulike skred (se kap. 3). Videre blir kart,
bilder/observasjoner fra befaring og flyfoto studert i detalj for å avdekke andre element
som har betydning for løsneområdets potensiale til å mobilisere skred, f. eks.
terrengruhet og skog/vegetasjon.
Jord- og flomskred er relatert til bratt terreng med tilstrekkelige løsmasser til at det kan
mobiliseres. Potensielle løsneområder vil være områder med løsmasser som henholdsvis
er brattere enn 25°og 10°.
Et utvalg av løsneområder er presentert i modelleringskartene i vedlegg 3.
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5.4

Modelleringer

Modelleringer er et nyttig hjelpemiddel som grunnlag for skredfarevurderinger. Prinsipielt
vil modelleringer alltid være avhengig av gode inndata. Resultatene fra modelleringer av
skred gir aldri en fasit på hva som kommer til å skje i fremtiden, men gir i beste fall et
bilde av et eller flere realistiske scenarier. Resultatene fra modelleringer kan derfor ikke
benyttes ukritisk, men må sees i sammenheng med observasjoner gjort i felt og tas inn i
en overordnet, faglig vurdering av skredfaren.
Det er utført modellering der dette er vurdert nødvendig for fastsettelse av faresoner.
Enkelte steder er det opplagt at det enten ikke er skredfare eller at skred ikke vil nå til
utredningsområdet. Slike steder har vi ikke vurdert det som nødvendig å utføre
modelleringer. I noen tilfeller er det også vurdert som unødvendig å utføre modelleringer
der hvor enten en skredtype ikke åpenbart er dimensjonerende, og denne skredtypen
ikke når frem til bebyggelse med høyere årlig nominell sannsynlighet enn 1/100.
En del steder, spesielt i forhold til våte skred (flomskred og sørpeskred) er det til en viss
grad benyttet modelleringer som en strømningsmodell, men de endelige faresonene er
primært tegnet på bakgrunn av en skjønnsmessig tolkning av topografien basert på
kartstudier. Det er lagt til grunn av slike skred vil følge etablerte bekkeløp, men at de i
enkelte tilfeller kan ta nye løp.
5.4.1 Steinsprang/steinskred og snøskred - Siktevinkel
Ved fastsettelse av faresoner, spesielt for steinsprang/steinskred og snøskred er det
stedvis gjort enkle beregninger av siktevinkler fra toppen av løsneområdene til antatt
lengste utløp. Dette, sett i sammenheng med topografien i skredbanene, er stedvis
benyttet som en ekstra sjekk for om utløpslengden er realistisk.
5.4.2 Steinsprang – RocFall
Det er utført enkle simuleringer i RocFall (RocScience Inc.) i tilfeller der det er behov for
avklaring om det er angående potensiell utløpslengde kan nå inn i utredningsområdet.
RocFall er et 2D simuleringsprogram som benytter terrengprofiler i kombinasjon med
blokk- og terrengegenskaper for å simulere utløpslengder. Ved å benytte konservative
parametere i simuleringene er det avklart om steinsprang kan nå inn i området.
5.4.3 Steinsprang/steinskred - RockyFor3D
Der det er relevant er steinsprangmodellen RockyFor3D (Dorren, 2015) benyttet som et
hjelpemiddel i vurderingene av utløpslengder for steinsprang og til en viss grad
steinskred. RockyFor3D beregner skredblokkers bane i en 3D-modell av terrenget basert
på egenskaper ved selve skredblokken, terrenget og vegetasjon. Programmet tar hensyn
til naturlig variasjon.
Som grunnlag for modelleringene er det lagt til grunn realistiske terrengparametere,
kartlagt for tilnærmet homogene områder i skråningen (eks. ur, dyrket mark, bart fjell).
Dette, sammen med data om løsneområdene er brukt som inndata i modelleringene. Det
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er sluppet steinsprang med en rekke ulike blokkstørrelser fra mindre enn 1 m 3 og opp til
flere hundre m3.
Resultatene fra modelleringene er ikke benyttet ukritisk, men er sett i sammenheng med
andre datasett, for eksempel observasjoner av blokker i terrenget som grunnlag for
fastsettelse av faresonene.
5.4.4 Snøskred - Alfa-Beta
I enkelte områder er den topografiske/statistiske modellen Alfa-Beta (Lied og Bakkehøi,
1980) benyttet for å estimere utløp av snøskred. Der denne modellen er benyttet er
profiler inntegnet på modelleringskartene for snøskred i Vedlegg 3. Topp på løsneområde
er inntegnet, samt alfapunktet +/- et standardavvik.
Profilene er tegnet nedover skråningen langs bratteste sti, men er glattet ut ettersom
snøskred med høy hastighet ikke vil følge enhver liten nedsenkning eller kanal. Terrenget
kan også vinterstid være noe nedsnødd slik at topografiske trekk blir mindre
fremtredende.
Det er også tatt i betraktning av NVE sine aktsomhetskart for snøskred, og i stor grad
aktsomhetskartene for snøskred og steinsprang utarbeidet av NGI, baserer seg på
beregninger med Alfa-Beta-modellen.
5.4.5 Snøskred - RAMMS::Avalanche
Det er modellert snøskred i det dynamiske modelleringsprogrammet RAMMS. Det finnes
en rekke historiske snøskredhendelser i flere av områdene. Modellen er i første omgang
kalibrert ved å forsøke å gjenskape disse hendelsene. Det er vist seg nødvendig i flere
tilfeller å legge til grunn konservative parametere, kombinert med svært store
løsneområder for å klare å gjenskape de historiske hendelsene. Spesielt i skråninger som
er sør eller sørøstvendte har historiske hendelser vist seg å ha svært lange utløp.
Samtidig opplyser de lokale om at vind fra nordvest kan legge av svært mye snø i
løsneområdene. På bakgrunn av dette har vi vurdert de modellerte scenariene å være
realistiske, selv om det stedvis er lagt til grunn bruddkanter på opptil 4-5 m.
I skråningen hvor vi ikke har historiske hendelser med lange utløps, spesielt vest og
nordvendte skråninger har vi lagt til grunn vesentlig mindre snømengder i
modelleringene.
Der hvor utløpslengdene i flere skredløp er funnet å være sammenlignbare for et gitt
scenario (friksjonsparametere, løsnetykkelse etc.) er det i enkelte tilfeller bare modellert
utvalgte skredløp for andre scenarier. Deretter er resultatene fra de modellerte
skredbanene interpolert.
Stedvis har vi modellert kun de løsneområder som er relevante for
faresonekartleggingen, og dermed utelatt løsneområder hvor det trolig kan løsne skred.
For eksempel er det fokusert på større løsneområder høyt i banene framfor mindre
områder som ligger under større med åpenbart lengre utløp.
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5.4.6 Jord- og flomskred og sørpeskred - RAMMS::Debris Flow
Det er også modellert jord- og flomskred i RAMMS ved hjelp av modulen Debris Flow.
Modellene er primært benyttet som en strømningsmodell for å indikere hvilke løp våte
skred vil følge, da vi i de fleste områder har god nok informasjon fra andre kilder til å
fastsette lengste utløp av slike skred. Det er ikke modellert alle løsneområder, men valgt
ut representative løsneområder som representerer de skredene som går lengst i en gitt
skredbane.
Modellen er i enkelte tilfeller også benyttet som en strømningsmodell for sørpeskred.

5.5

Fastsettelse av faresoner

Det er fastsatt faresoner i henhold til retningslinjer i TEK10 (§7.3) for:
x

Årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100

x

Årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000

x

Årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000

Faresoner fastsettes ved bruk av informasjon om potensiale for utløsning av skred
inkludert vurderinger av meteorologiske forhold, simuleringer av utløpslengder, tidligere
skredhendelser, skredavsetninger og eventuelle terrengformasjoner som kan redusere
skredenes utløpslengder. Faresonene er et produkt av en helhetlig, skjønns og
erfaringsmessig vurderinger av de ulike elementer.
Faresonene er opptegnet med hensyn til dimensjonerende skredtype, tilsvarende den
skredtypen som utgjør størst sannsynlighet. Det er ingen steder i områdene hvor flere
skredtyper utgjør fare mot eksisterende bebyggelse større enn 1/100, og det er derfor
ikke presentert egne faresonekart for ikke-dimensjonerende skredtyper med skredfare
større en 1/100.
Faresoner er plassert på tilgjengelige kart som i hovedsak i delområdene er med
koteintervall 5 m. Det kan derfor lokalt være avvik i henhold til faktisk terreng på grunn av
detaljgraden i kartgrunnlaget. Tiltak som ligger tett opp mot grensen for aktuelle faresoner
(<10 m) bør sjekkes nærmere før igangsetting gis.

5.6

Grensesnittet skred og flom

I forbindelse med hendelser langs raviner, bekke- og elveløp oppstår det
overgangsformer mellom det som betegnes som skred med høyt vanninnhold (flom- og
sørpeskred) og det som betegnes som masseførende flommer som også kan ha skadelig
potensial. Utredingen av sikkerhet mot naturpåkjenning vil være dels overlappende i
ansvarsområdene for skred og flom. I foreliggende rapport er det opptegnet faresoner
langs raviner bekke- og elveløp der det vurderes fare for skred. Det er lagt til grunn at
flomsituasjoner med masseføring og erosjon dekkes inn under ansvarsområdet flom
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TEK10 (§7.2), hvor det blant annet er krav om sikkerhetssone på minst 20 m på begge
sider av slike løp.
Det understrekes at foreliggende utredning ikke erstatter kravene i forhold til flom innen
utredningsområdet enten det er angitt faresoner langs kanalen eller ikke.

5.7

Skog og skred

Skog kan ha gunstig effekt på utløsning av skred og i noen tilfeller også på
utløpsdistanse for skred (NGI, 2013). I Balsfjord er det stort sett løvskog (bjørk) av
varierende tetthet, som har en mindre beskyttende effekt sammenlignet med barskog.
Det er i dag en oppfatning om at bjørkeskog reduserer sannsynligheten for utløsning av
snøskred, men det er usikkert i hvilken grad og hvilke egenskaper som skal legges til
grunn for å karakterisere skogen som beskyttende mot skred. Vegetasjon reduserer
erosjonspotensiale på en overflate, ved at det binder løsmassene ved røtter og at det
reduserer avrenningen ved opptak av vann, og vil således ha en gunstig effekt på
utløsningspotensiale for jord- og flomskred.
Selv om det er knyttet usikkert i hvor stor grad effekten løvskog er, anbefales det at
skogen ikke hugges i enkelte områder i Balsfjord både for skogenes mulig stabiliserende
effekt og for å unngå destabilisering av løsmassene i forbindelse med hogst. Kriteriene
for valg av områdene er terrenghelninger på mer enn 25° og tett til middels tett skog.
Skog som vurderes å kunne ha en beskyttende effekt mot skred er markert på
faresonekartene i vedlegg 4.
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6

Gamnes
Området ligger helt nordvest på Malangshalvøya i Balsfjord kommune og er lokalisert på
hjørnet mellom Malangen og Straumsfjorden (Figur 1). Området består av spredt
bebyggelse av fritidsboliger (Figur 4). Fylkesvei 258 krysser gjennom utredningsområdet
om lag 15 m o.h. I Blåbærmoen like nordøst for området er et grustak med uttak av
naturlige masser. Det skal utarbeides faresoner i et område fra sjøen og opp til om lag 50
m o.h.
NVE sine aktsomhetskart viser at området potensielt kan være utsatt for jord- og
flomskred og snøskred.

Figur 4. Oversiktskart over området Gamnes. Utredningsområdet er merket med rødt, mens
kartleggingsområdet er merket med grå stipling.

6.1

Beskrivelser

6.1.1 Berggrunn
I følge NGUs kartlegging ligger Gamnes i et område med metamorfe bergarter av kvartsgrant-glimmerskifer som stedvis forekommer som sterkere omdannete gneiser.
Berggrunnen er spredt eksponert i mindre brattskrenter, mens terrenget i hovedsak er
dekt av løsmasser og humusdekke. Berget i skrentene er moderat til sterkt oppsprukket.
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6.1.2 Løsmasser
Utredningsområdet er grovt kartlagt av NGU som morenemateriale i nordøst og
strandavsetninger i sørvest. I skråningen over utredningsområdet er det kartlagt tynt
humusdekke over berg.
En randmorene, kalt Bakkejordmorenen, krysser munningen av Malangsfjorden og
kommer i land på ved Ansnes/Gamnes (Eilertsen m.fl. 2005). Løsmassene under marin
grense består trolig utelukkende av glasifluviale avsetninger knyttet til denne
randmorenen (Figur 5). Løsmassene ligger delvis som opprinnelig avsatt, men stedvis (i
sørvest) er disse er omarbeidet av strandprosesser. Utflatingen ved om lag 40-45 m o.h.
gjennom området er en løsmasseterrasse avsatt opptil marin grense. Skråningen mellom
denne utflatingen og nedenforliggende utflating ved veien er delvis en løsmasseskråning.
Ut fra avsetningene eksponert i grustaket består er massene sand og grus (Figur 5), og
de strekker seg minst ned til kote 20.
Over marin grense er det i overflaten stedvis eksponert berg og stedvis et tynt organiske
humus/torvdekke og eller forvitringsmateriale over berg.

Figur 5. Foto tatt mot sør av den østligste delen av skråningen over utredningsområdet.
Utredningsområdet ligger til høyre for bildet og vest for grustaket i forgrunnen. En linje indikerer
avgrensingen av kartleggingsområdet.

6.1.3 Observasjoner
Terrenget ved utredningsområdet i Gamnes består av vest til nordvestvendte skråning fra
havnivå og opptil om lag 350 m o.h. (Figur 4). Ved vegen, om lag 15 m o.h. og ved 40-45
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m o.h. er det markerte utflatinger. Over dette er det vekselvis bratte partier med terreng
opptil 40-50° med mindre bratte partier mellom. Over 350 m o.h. på Bukkeberget flater
terrenget ut. Øverst opp mot Bukkeberget og på nordsiden av ryggen som går vestover
fra Bukkeberget er det noe brattere terreng i større slette flater. Største utstrekning av
bratt terreng ligger lengst øst i området. Ved Rundhaugen under er det en betydelig
utflating i skråningen like under det bratteste partiet i øst (Figur 4).
Området og skråningen over er stort sett dekket i skog, hovedsakelig tett til semi-tett
bjørkeskog, men med enkelte partier med gran i nedre deler. Skogen har stedvis skader i
form av veltede og knekte trær. I hovedsak ligger falne trær parallelt med fallretningen.
Det er ikke kartlagt overflatedrenering i kartverket sine kart. En mindre bekk renner i
utkanten av utredningsområdet langs den nordøstlige avgrensingen.

Lokalt under bratte bergskrenter ligger det blokker. På utflatingen 40-45 m o.h. ligger en
ansamling med konsentrerte blokker i et område like sørvest for fritidsboligen lengst
nordøst i utredningsområdet. Rundingsgrad og avstand til nærmeste potensielle
utløsningsområde for steinsprang, tilsier noen av blokkene trolig er moreneblokker.
En mindre bekk renner gjennom området lengst i nordøst. Det er ingen tydelige
avsetningen i forbindelse med denne bekken hverken på sidene i form av leveèr, eller i
form av avsetningsvifter i partier med markert utflating av bekkeløpet.

6.2

Skredhendelser

I Gamnes er det ikke registrert tidligere skredhendelser i NVEs skredoversikt
(Skrednett.no). Det var ikke folk i fritidsboligene under befaring og det er ikke innsamlet
informasjon fra lokalbefolkningen angående eventuelle tidligere skredhendelser.
Kommunen er ikke kjent med at det har vært tidligere skredhendelser ved Gamnes.

6.3

Skredfarevurdering

6.3.1 Steinsprang
I kartleggings- og utredningsområde er det flere mindre bergskrenter som potensielt kan
utløse steinsprang. Stedvis ligger det blokker i underkant av skrentene og viser
steinsprangsaktivitet og berget er moderat til mye oppsprukket. Hylleformet terreng gjør
at utløpslengdene for eventuelle utfall av nye blokker vil være moderat og det er bare
skrentene innen eller direkte over utredningsområdet som utgjør en potensiell fare.
Skredfaren vurderes å være større enn 1/100 for utrasinger fra lokale bergskrenter i eller
like over utredningsområdet. Utløpslengdene er moderate og det faresonene for 1/1000
og 1/5000 anses å være sammenfallende med 1/100 sonene.
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6.3.2 Snøskred
Potensielle utløsningsområder for snøskred ligger oppunder Bukkeberget og vestover
langs ryggen mot Tuva (Figur 4). Ved Tuva og vestover består skråningen av delvis steile
partier og eventuelle akkumulasjonsområder er små. Terrenget her er også i større grad
dekket av skog som vil ha en viss stabiliserende effekt på snølaget. Fra Tuva og østover
oppunder Bukkeberget er terrenget også dekket av skog, men skogen her er mer glissen.
Helt øverst er også et 30-35° bratt område uten vegetasjon.
Potensielle løsneområder for snøskred vurderes som mest sannsynlig fra feltet over
skogen. Det kan likevel ikke utelukkes at også partier i brattskråningen med glissen skog
også kan akkumuleres snø som kan mobiliseres. Partiet består av enkelte brattere
skrenter som vil dele opp løsneområdet.
Akkumuleringsområdene er vendt mot N-NNV, langs dominerende snøførene vindretning.
Samtidig er området lokalisert på et utstikkende nes i med åpne fjordområder både i nord
og vest, og trolig vil ikke området samle mye snø. Helikopterpilot med erfaring fra
området forteller også at dette er et område med intens vind.
Det er utført simuleringer av snøskred ved hjelp av RAMMS::Avalanche i området ved
Gamnes. Det er testet ulike scenarioer med hensyn på skredvolum fra de ulike
løsneområder i skråningene under Bukkeberget. Det er ikke tatt hensyn til skogen i
simuleringene.
Modelleringene viser at skred fra mindre løsneområder og middels snøtykkelse i
hovedsak stopper i forsenkningen bak Rundhaugen. Ved større løsneområder og tykkere
snødekke følger noe av skredmassene videre ned langs bekkeløpet på vestsiden av
Rundhaugen og avhengig av størrelse stoppe på flaten øverst i utredningsområdet, ved
veien eller helt nede ved sjøen.
Eventuelle mobilisering av snø fra områdene oppunder Bukkeberget vil delvis stoppe i
søkket bak Rundhaugen nedenfor, men avhengig av størrelse på skred vil det også følge
bekkesøkket på vestsiden av Rundhaugen ned mot utredningsområdet. Modelleringer
indikerer at små skred fra det paritet uten skog vil stoppe på flaten øverst i
utredningsområdet, mens større skred som innbefatter mobilisering av større partier også
fra områder med glissen skog vil nå det nordøstre hjørnet av utredningsområdet.
En samlet vurdering av utløsningsforholdene (terreng, vindretning og skog), mangel på
kjente hendelser og spor i terrenget etter nylige eller eldre snøskredhendelser tilsier at
sannsynligheten for snøskred som kan nå utredningsområdet er moderat. Størst
sannsynlighet er det for at det skogløse feltet helt øverst oppunder Bukkeberget kan
løsne, men dette vurderes å i stor grad stoppe over øverst i utredningsområdet. Det kan
derimot ikke utelukkes at ekstreme forhold med ugunstig vindretning og store
snømengder kan utløse snøskred fra områdene øverst i lia. Disse gå igjennom gå helt til
sjøen.
Den nominelle årlige sannsynligheten for snøskred mot utredningsområdet vurderes som
større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 i et område lengst nordøst i utredningsområdet.
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Mesteparten av den bratte skråningene over Gamnes er bevokst med skog. Skogen har
trolig noe beskyttende effekt mot snøskred ved at den stabiliserer snølaget og det
anbefales at det å unngås hogst av skogen som i dag står i terreng brattere enn 25° (se
vedlegg 4).
6.3.3 Sørpeskred
Det er ikke registrert hendelser med sørpeskred i området ved Gamnes og det vurderes
ikke å være åpenbare forhold som tilsier at sørpeskred skal utløses her.
Det vurderes at årlig nominell sannsynligheten for sørpeskred i området ved Gamnes er
mindre enn 1/5000.
6.3.4 Jord- og flomskred
Det er moderate mengder løsmasser i skråningen over marine grense. Avsetningene
under marin grense er glasifluviale og består av grus og sand, med mektigheter i henhold
til avsetningene i grustaket på minst 25 m. Løsmasseskrentene i området er strekt
vegeterte og har trolig vært eksponert over lang tid. Det kan forkomme mindre
overflateerosjon, men det vurderes ikke å være fare for større utglidninger i forbindelse
med disse avsetningene.
Det er ingen spor etter tidligere flomskredaktivitet langs bekkefaret nordøst i området.
Faren for jord- og flomskred mot eller innen utredningsområdet på Gamnes vurderes til å
være mindre enn 1/5000.
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7

Forøybukta
Forøybukta er lokalisert ytterste i Malangsfjorden, på Malangshalvøya i Balsfjord
kommune. Utredningsområdet strekker seg fra sjøen og opptil om lag 25-30 m o.h. og er
bebygget med spredte boliger/fritidsboliger (Figur 6). Delvis er terrenget oppdyrket. Det
skal utarbeides faresonekart for området fra sjøen og opptil om lag 50 m o.h.
NVE sine aktsomhetskart viser at området potensielt kan være utsatt for jord- og
flomskred, snøskred og steinsprang.
Trollholtindan

Lamoen

Figur 6. Kart over utrednings og kartleggingsområde ved Forøybukta.

7.1

Beskrivelser

7.1.1 Berggrunn
Berggrunnen i nedre deler av skråningen er kartlagt av NGU til å være fyllitt og
glimmerskifer. Denne delen er i hovedsak dekket av løsmasser og vegetasjon, og berget
er bare eksponert lokalt i mindre bergskrenter. Fra om lag 170 m o.h. og oppover er
berggrunnen kartlagt til kvartsitt (kilde NGU.no)
7.1.2 Løsmasser
Løsmassene i området er kartlagt av NGU som marine strandavsetninger opptil marin
grense på oppunder 50 m o.h. Stedvis er det sterk ravinering i løsmassene der disse
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ligger bratt. Over marin grense er det hovedsakelig vekslende mektigheter av
skredmateriale opptil brattveggen av bart berg ved om lag 350-400 m o.h.
7.1.3 Observasjoner
Relieffet ved Forøybukta er ca. 850 m i nord ved Trollholtindan, 670 m midt i området ved
Skjærskreda og ca. 460 m i den sørlige delen ved Ryphaugen (Figur 6). De nedre
bebygde og delvis oppdyrkede områdene stiger slakt opptil en mer eller mindre markert
10-15 m høy brattskrent (om lag 30°). Overkant av brattskrenten er det en utflating, 0-10°
bratt ved om lag 40-50 m o.h. Denne er sammenfallende med marin grense i området.
Utflatingen følger gjennom deler av utredningsområdet, men varierer i bredde fra noen
titalls meter opptil over 100 m. Stedvis utgjøres flaten av myrområder og stedvis av
minerogene løsmasser.
Videre oppover lia stiger terrenget med om lag 30-40° terrenghelning opptil underkanten
av en markert brattvegg ved 350-400 m o.h. I nord og i sør strekker denne seg helt til
toppen, mens det i sentrale deler er et mindre bratt parti (30-40°) øverst.
Partiene over den dyrka marken og opptil bergveggen på som starter ved 350-400 m o.h.
er det bevokst med skog. Meget tett skog i nedre deler og men gradvis mer glissen skog i
øvre del. På flybilder observeres det flere partier med falne trær.
I partiet under Trollholtindan (Figur 7), der markerte raviner kommer ned, er utflatingen
omkring marin grense mindre utpreget og skråningen overfor fortsetter ut over terrassen.
Flere mindre bekkeløp/raviner, 1-2 m dype observeres her og vurderes å delvis være
rene flomløp og delvis flomskredløp. Det observeres også markerte skredløp videre
oppover i systemet, samt løsmasser (forvitringsmateriale/skredmateriale) som kan
mobiliseres i nye skredhendelser (Figur 8). Avsetningen er trolig en skredvifte (Figur 7) og
sammenfaller med et parti, som overfor veien, ikke er oppdyrket og ikke bebygget.
Det observeres ett markert skredløp med levéer like nord for det store skredsystemet
under Trollholtindan. Dette drenere mot og gjennom tunet på Lamoen. Ved
Skjærskredflata er det to dype erosjonspor ned mot bebyggelsen på Soleng som strekker
seg forholdsvis lang opp mot skåningen. Ravinene går på begge sider av huset på
Soleng og er avskilt av en markert rygg med flat overflate (Figur 6). Ved bebyggelsen
mellom Soleng og Nybrotet er det et parti med korte, markerte raviner opptil flaten bak,
og ved Nybrotet kommer det et tydelig bekkeløp som samler flere mindre bekker fra
skåningen opp mot Ryphaugen.
Potensielle løsneområder for snøskred med slette skrånende arealer er tilstede i og
omkring skredrennen under Trollholtindan, over og under den bratte bergskrenten mellom
skredrennen ved Trollholtindan og Skjærskreda, ved skrånende hyller videre sørover mot
Ryphaugen.
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Trollholtindan

Figur 7. Bilde av nordligste delen av utredningsområdet under Trollholtindan. Viften under det
markerte skredløpet sør for (høyre) Trollholtindan ligger i mellom bebyggelsen på Lamoen og
Soleng.
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Figur 8. Bilde av øvre del av skredløpet under Trollholtindan.

Den bratte bergskrenten over 350 m o.h. har flere partier brattere enn 45° som er
potensielle løsenområder for steinsprang. Kvartsittens foliasjon heller inn i skråningen og
den sprekker hovedsakelig opp langs vertikale sprekker i forholdsvis store blokker. I
partiene av skråningen som er slakere enn 45°er berget betydelig forvitret i mindre
blokker og finstoff.
Forvitringsmateriale og morene i renner og på skråflater i den bratte bergskrenten utgjør
potensielle løsneområder for jord- og flomskred.
På kanten over bergveggen er det ved to steder mindre avgrensede tjern som drenerer
utover brattskrenten. Disse utgjør mulige kildeområder for sørpeskred.
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7.2

Skredhendelser

I Forøybukta er det ikke registrert tidligere skredhendelser i NVEs skredoversikt
(Skrednett.no).
Informasjon fra lokale:

7.3

x

En beboer på den nordlige eiendommen på Soleng (Gnr/bnr 77/37) opplyser om
en snøskredhendelse som trolig hendte i 1962. Skredet ble utløst i området ved
overgangen til vegetert overflate og bart berg om lag 360 m o.h. Selve skredet
stoppet over innmarksområdene, men luftbåret «snøgufs» ble avsatt i et stort
området blant annet opptil inngangsdøren på oversiden av hennes hus.
Beboeren måtte krype ut av et vindu for å komme ut. Utover dette var det ingen
kjente skader av hendelsen. I ettertid ble det lagt opp en liten skredvoll av
stedlige masser like over huset for å sikre mot eventuelle skred med lengre
utløpsdistanse.

x

Det ble også nevnt at det «nylig» (på 2000-tallet) hadde løsnet et snøskred mot
samme området. Dette løsnet høyere opp fra et område høyere opp i skrenten
trolig fra om lag 700 m o.h. Skredet ble omdannet til en støvsky og det ble ikke
avsatt noe skredmasser under skrenten.

x

Langs bekkeløpet/ravinen som går ned gjennom tunet ved Soleng ble det av
lokale berettet om minst en hendelse av det vi oppfatter som sørpeskred.

Skredfarevurdering

7.3.1 Steinsprang
Den steile bergveggen over ca. 350 m o.h. kan være kildeområde for steinsprang ned
mot utredningsområdet. Mellom utredningsområdet og urmassene er det store områder
med dyrka mark og myrer uten blokker.
Det er utført to kontrollsimulering i RocFall av eventuelle utfallende blokker fra toppen av
bergveggen ved Skjærskreda (640 m o.h.) og ved Trollholtindan (820 m o.h.). Lengste
utfallende blokk stoppet ca. ved kote 70 om lag 200-250 m fra utredningsområdet.
Årlig nominell sannsynligheten for at steinsprang skal nå utredningsområdet ved
Forøybukta vurderes å være mindre enn 1/5000.
7.3.2 Snøskred
Det er to kjente snøskredhendelser ved området i Forøybukta, men ingen av disse nådde
inn i utredningsområdet etter det som er opplyst fra lokalbefolkningen. Skråningen bak
området er delvis for bratt til at det akkumuleres snø, men stedvis finnes det områder
som vil samle snø. Disse finnes både over, i og under brattveggen. Slake og delvis flate
partier mellom skråningen og utredningsområde gjør at mange av skredene vil stoppe i
terrenget bak utredningsområdet.
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Det er utført simuleringer av snøskred ved hjelp av RAMMS::Avalanche i området.
Modelleringene av potensielle utløsningsområder indikerer at snømassene kan nå
utredningsområdene ved løsneområder i og omkring Skjærskreda/Trollholtindan, under to
større løsneområder i bergskrenten over midtre deler av utredningsområdet, og ved
løssområder øverst oppunder Ryphaugen.
Basert på observasjoner og modelleringer vurderes det at den årlige, nominelle
sannsynligheten for snøskred er større enn 1/5000, 1/1000 og 1/100 mellom Soleng og
Lamoen i nordlige del av området og i to lober ved blant annet Nybrotet sør i området.
1/5000 og delvis også 1/1000 sonen omfatter bebyggelse i sørlige del av området og ved
Soleng. Snøskred er den dimensjonerende skredtypen i det meste av området.
Ved snøskredhendelsen i 1962 oppstod det en betydelig støvsky i form av «snøgufs»
som la seg i området ved Soleng. I forbindelse med eventuelle nye hendelser i området
må det forventes tilsvarende støvsky av snø. Støvskyen førte ikke til skader og
utbredelsen av støvskyen er ikke tatt med i faresonene.
7.3.3 Sørpeskred
Bekkeløpet ved Soleng som muligens er blitt rammet av sørpeskred ved minst et tilfelle
fører opp til et potensielt løsneområde for sørpeskred på kanten over brattskrenten. Et
mindre tjern lokalisert inntil en bergvegg danner et avgrenset område og drenerer ut over
kanten. Tilsvarende finnes ved over bekkeløpet noe sør for dette. Disse to utgjør typiske
løsenområder for sørpeskred som drenerer med i de to ravinene ved Soleng samt
ravinene på jordet sør for Soleng. Det kan videre ikke utelukkes at det vil kunne løsne
sørpeskred fra det slakere dalsøkket like nord for Ryphaugen.
Det vurderes at årlig nominell sannsynligheten for sørpeskred langs bekkeløpet gjennom
tunet på Solen er større enn 1/100, og større enn 1/1000 ravinen nord for Soleng, ved
ravinen som drenerer ned midt på jordet sør for Soleng og ved bekkeløpet som kommer
ned ved Nybrotet. Langs disse løpene utgjør sørpeskred den dimensjonerende
skredfaren.
7.3.4 Løsmasse- og flomskred
Basert på observasjoner av ferske flomskredløp, vifteform med mange dreneringsspor i
overgangen til slakere terreng og løsmasser i potensielle løsneområder vurderes området
nedenfor skredrennene fra Trollholtindan som utsatt for flomskred.
Det er utført modellering i RAMMS::Debris Flow langs det markerte skredløpet fra
Trollholtindan. Det er benyttet et løsneområde i øverste delen av rennen, hvor det ligger
betydelige masser forvitringsmateriale. Dette området vurderes å være dimensjonerende
for flomskredfaren i området. Modelleringene indikerer at større flomskred kan nå til sjøen
i et parti mellom Lamoen og Soleng. Utløpssonen sammenfaller over veien med et ikke
oppdyrket parti som tolkes som en skredvifte. Terrengmodellen er ikke detaljert nok til at
skredet følger den etablerte kanalen ved overgangen til slakere terreng. I modelleringene
skjærer skredene i hovedsak ut av kanalen og mot sør.
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Skredenes retning på viften vil variere i henhold til størrelsen på skredene. Mindre
hendelser vil følge etablerte kanaler, mens større hendelser vil kunne skjære ut av denne
og nå andre områder på viften. Modelleringene viser at flomskred i dette systemet kan nå
sjøen i ekstreme tilfeller. Veien gjennom området utgjør en mindre «barriere» med grøft
på oversiden.
Vi vurderer at flomskred med skadelig potensial fra skredløpet under Trollholtindan kan
gå nå sjøen med en årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000. Skadelige skred med
årlig nominell sannsynlighet på 1/1000 vurderes å kunne nå det dyrka området nedenfor
veien, mens skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100 vurderes å stoppe
på oversiden av veien. I et område mellom Soleng og Lamoen er flomskred den
dimensjonerende skredtypen.
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8

Sommerseth
Utredningsområdet strekker seg snaue 2 km fra Nybrott i nordvest til Bakketun i sørøst.
Skråningen over området går trinnvis opp til Mortenhalsskolten (767 m o.h.).
Utredningsområdet omfattes av NVE sine kart for jord- og flomskred og NGI sitt kart for
steinsprang og snøskred.

Figur 9: Oversiktskart over området Sommerseth. Stedsnavn brukt i beskrivelsene under vises på
kartet.

8.1

Beskrivelser

8.1.1 Berggrunn
Berggrunnen i områder er kartlagt av NGU, delvis på målestokken 1:50 000 og delvis på
målestokken 1:250 000. Den nedre delen av området langs fjorden er kartlagt som en
kvarts-granat-glimmerskifer, stedvis som gneis. Oppover skråningen er det vært mange
lag med ulik bergart, stort sett veksling mellom granittisk paragneis og granat-biotittskifer
og gneis. Det er også kartlagt en tynn sone med kalkspatmarmor.
8.1.2 Løsmasser
Løsmassene i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:250 000. Langs fjorden er
det kartlagt marine strandavsetninger. Videre oppover skråningen et område med tynne

repo001.docx 2012-03-29

26 (93)
RAPPORT
08.12.2015
15161001-R01-A01
SKREDFAREKARTLEGGING – BALSFJORD KOMMUNE

moreneavsetninger. I de brattere partiene opp mot Mortenhalsskolten er det stedvis
kartlagt forvitringsmateriale, stedvis skredavsetninger og stedvis bart fjell eller tynt
humusdekke.
8.1.3 Observasjoner
Nordvestlig del
I den nordvestlige delen av området er terrenget ganske slakt fra fjorden og innover med
unntak av en mindre skrent. I den lille skrenten er det observert både jordmasser i ganske
bratt terreng, samt enkelte mindre bergskrenter med avgrensede blokker.
Over den lille skråningen er det ganske flatt over et parti på ca. 300 m. Fra om lag kote
150-350 blir skråningen vesentlig brattere, over 30°, og stedvis over 45°. Det er observert
enkelte avgrensede bergblokker i skråningen. Det er stort sett tett vegetasjon i
skråningen, med unntak av de bratteste partiene.
Det renner flere bekker i skråningen, og det kan sees antydninger til at det har rast ut
løsmasser rundt disse. Langs en av bekkene er det et belte uten vegetasjon på flere
meter. Disse bekkene går ned til et område ved Nyvoll hvor det er observert kraftige
raviner i et parti med finkornede marine avsetninger. De tydeligste bekkene som drenerer
gjennom området stammer alle fra en myr som ligger på om lag 485 m o.h.
I området ved ravinene er det observert tegn på at det kan være setninger og bevegelse i
leirmassene.
Sentral del
En omtalt mindre skrent fortsetter fra den nordvestlige delen av området inn i den
sentrale delen. Her er den imidlertid noe høyere, opptil ca. 20 m. Også her er det stedvis
løsmasser i bratt terreng, samt enkelte avgrensede blokker.
Sommersethelva kommer fra et markert dalsøkk i den øvre delen av skråningen. Denne
deler seg i to på om lag kote 150 og går nesten sammen igjen ved gården Sommerseth. I
de øvre delene av elveløpet, over ca. 350 m o.h. er skråningen langs elva på østsiden
bratt og stedvis uten vegetasjon. Ved om lag kote 80 er det observert en del rundede
blokker langs elva.
Sørøstlig del
Den sørøstlige delen av området preges av svært slakt terreng, og en flate ved ca. 65 m
o.h. Over denne flaten er det en bratt skrent opp til ca. 175 m o.h. Helt lokalt under
skrenten er det observert enkelte steinblokker som har rast ut.
Det drenerer to bekker gjennom denne delen av området, men disse er ikke vesentlig
erodert ned i terrenget, og det er heller ikke observert andre skredrelevante tegn langs
disse bekkene.
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a)

b)

c)

d)

Figur 10: Bilder fra feltbefaring. a) Oversiktsbilde av den nordvestlige delen av området. Raviner er
indikert i rødt. b) En av bekkene i den nordvestlige delen av området. Det kan sees at det ikke er
skog i et belte på noen m av bekken. c) En ravine i finkornede marine avsetninger i den nedre
delen av en av bekkene i den nordvestlige delen av området. d) Oversiktsbilde av den sentrale
delen av skråningen. Gården nederst i bildet er Sommerseth, hvor det drenerer to bekker på hver
sin side av låven.

8.2

Skredhendelser

Grunneier på gården Sommerseth opplyser at det kom et sørpeskred på tunet til gården
langs Sommersethelva for 10-12 år siden. Skredet traff ikke selve huset, men fylte store
deler av gårdsplassen med sørpesnø. Skredet ble utløst på grunn av oppdemming av
elva av et snøskred høyere oppe.
For øvrig kjenner vi ikke til andre historiske skredhendelser i området.

8.3

Skredfarevurdering

8.3.1 Steinsprang
I den nordvestlige og sentrale delen av området er det en mindre skrent hvor det kan falle
ut enkelte steinblokker. Det er gjort observasjoner av utfall som har stoppet i foten av
skråningen. Det er ikke vurdert nødvendig å utføre modelleringer da skråningen er liten
og utløpslengder vurderes som for korte til å nå utredningsområdet. Vi vurderer at den
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årlige, nominelle sannsynligheten for steinsprang fra denne skrenten, og noen meter ut
fra foten av den er større enn 1/1000 per år.
I den nordvestlige delen av området er det en bratt skråning med enkelte skrenter fra ca.
kote 150-350. Her kan det rase ut steinblokker, men slike steinsprang vil helt opplagt ikke
kunne nå ned til utredningsområdet. Det er tilsvarende skrenter høyere oppe i skråningen
også i den sentrale og den sørøstlige delen av området, men også her er det opplagt at
steinsprang ikke kan nå ned til utredningsområdet. Det er ikke vurdert som nødvendig å
utføre modelleringer for å vurdere utløp av steinsprang i disse området.
8.3.2 Snøskred
Snøskred kan løsne fra flere steder i skråningene over alle delene av utredningsområdet.
Det kan for eksempel løsne snøskred fra opp under Mortenhalsskolten. Siktevinkelen ned
til utredningsområdet er ca. 20-25 grader, og i såpass småkupert terreng som det er
vurderer vi det som svært lite realistisk at snøskred skal nå helt ned. Det er ikke utført
modelleringer i RAMMS her. Vi vurderer at sannsynligheten for at snøskred skal nå ned til
utredningsområdet er mindre enn 1/5000.
8.3.3 Sørpeskred
I den nordvestlige delen av området er det ingen kjente skredhendelser. Det er imidlertid
en myr på om lag kote 485 hvor det ikke kan utelukkes at sørpeskred kan utløses.
Sørpeskred herfra vil følge en av bekkene ned fra myra. Langs bekkene kan de dra med
seg løsmasser. Mye av løsmassene vil imidlertid trolig bli avsatt i de flatere partiene ved
foten av skråningen, men før skredene kommer inn i utredningsområdet. Sørpeskred kan
imidlertid være svært tyntflytende, og langs bekkeløpet kan skredene fortsette. Det er
ikke utenkelig at de markerte ravinene som er observert lenger nedstrøms er erodert ut i
forbindelse med sørpeskred. Skredmassene vil videre kunne gå helt i sjøen.
Vi vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for sørpeskred langs de mest
markerte bekkeløpene i den nordvestlige delen av området er større enn 1/1000 per år. I
et større område utenfor bekkene vurderer vi tilsvarende faren for sørpeskred å være
større enn 1/5000 per år.
Også i den sentrale delen av området vurderer vi at det kan forekomme sørpeskred, slik
det gjorde for 10-12 år siden. Disse vil primært oppstå som følge av oppdemming av elva
som følge av snøskred. Vi vurderer at sannsynligheten for slike sørpeskred/demmeskred
i begge de to løpene av Sommersethelva er større enn 1/100 per år. Sonene med
skredfare større enn 1/1000 og 1/5000 dekker større arealer rundt bekkeløpene.
Faresonene for sørpeskred er tegnet basert på bekkefar og topografi, og det er ikke
vurdert som nødvendig å utføre modelleringer for å vurdere utløp av disse.
8.3.4 Jord- og flomskred
I den omtalte mindre skrenten i den nordvestlige og sentrale delen av området kan det
forekomme mindre utrasinger av løsmasser. Vi vurderer at den årlige nominelle
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sannsynligheten for slike mindre jordskred er større enn 1/1000. Slike skred vil åpenbart
ha tilsvarende utløp som steinsprang.
I forbindelse med sørpeskred (se over) kan det skje at løsmasser langs bekker blir
ustabile, og mobiliseres som en del av sørpeskredet. Denne effekten er tatt høyde for i
vurderingen av sørpeskred.
For øvrig kan det nok stedvis løsne jord- og flomskred i bratte partier i skråningen, men
skredmassene vil opplagt ikke nå ned til utredningsområdet ettersom det er større partier
som er ganske flate ved foten av skråningen før eventuelle skred kunne nådd ned til
utredningsområdet.
Det er ikke vurdert som nødvendig å utføre modelleringer for å vurdere utløp av jord- og
flomskred i dette området.
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9

Storbukta – Tømmernes
Utredningsområdet strekker seg ca. 5 km langs Storbukta til Tømmernes i sør. Området
som er kartlagt er en vestvendt skråning som er slak i nedre del, men som gradvis blir
brattere opp mot Slettfjellet (801 m o.h.) og Durmålsskolten (1061 m o.h.).
Utredningsområdet ligger helt eller delvis innenfor sonene med potensiell skredfare på
NVE sine aktsomhetskart for snøskred og for jord- og flomskred.

Figur 11: Oversiktskart over området Storbukta-Tømmern. Stedsnavn brukt i beskrivelsene under
vises på kartet.

9.1

Beskrivelser

9.1.1 Berggrunn
Berggrunnen i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:250 000. Størsteparten av
området er kartlagt som en kvarts-biotittskifer. Lengst nord i området er det en sone med
kalkspatmarmor. Den sørligste delen av området ved Tømmernes er kartlagt som fyllitt og
glimmerskifer.
9.1.2 Løsmasser
Løsmassene i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:250 000. Langs fjorden er
det kartlagt marine strandavsetninger, med unntak av ved utløpet av Bergelva ved
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Tømmernes hvor det er kartlagt elveavsetninger. Videre oppover er terrenget kartlagt
som morene med tykk mektighet lengst nede, og et tynt, usammenhengende
morenedekke lenger oppe i skråningen. Øverst opp mot Durmålsskolten er det kartlagt
partier med skredavsetninger, samt enkelte partier med bart fjell. Rett rundt Slettfjellet er
det kartlagt forvitringsmateriale.
9.1.3 Observasjoner
Nordlig del
I den nordlige delen av kartleggingsområdet er terrenget for det meste slakere enn 25°.
Kun enkelte skrenter fra ca. 100-400 m o.h. er noe brattere. Det er en del dreneringsløp i
skråningen, noen med aktive bekker, andre uten. Noen av dem er erodert tydelig ned i
løsmassene. Størsteparten av skråningen er dekket av vegetasjon, med unntak av de
nedre delene hvor det stedvis er innmark.

Figur 12: Oversiktsfoto over den nordlige delen av området.

Sentral del
I den sentrale delen av kartleggingsområdet består terrenget nederst av åpne marker i
tilknytning til jordbruk, samt skog. Terrenget er slakere enn ca. 15° opp til ca. 130-150 m
o.h. Det er et mektig løsmassedekke i denne nedre delen av skråningen, primært
bestående av morenemasser. Det er observert enkelte raviner som er erodert ned i
morenemassene.
Over ca. 150 m o.h. tiltar terrenget i bratthet oppover mot fjellene. I et parti er det
observert spor etter et snøskred som har fjernet alle trær. Det er trolig 5-10 år siden
skredet gikk sist gang.
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I en del av terrenget, oppstrøms for gården Øra, fra ca. 75-125 m o.h., er det observert en
rekke blokkrygger langs bekkeløpet. Rett under der terrenget knekker og blir brattere er
blokkryggene opptil ca. 4 m høye. Blokkene som ryggene består av er opptil ca. 1 m 3.
Oppstrøms for blokkryggene er det to tydelige skredløp hvor det mangler vegetasjon.
Løsneområdene er et området hvor det er en god del løsmasser, trolig morene, på om
lag 400-450 m o.h. Fra flyfoto og i felt kan det skimtes noe som kan være lignende
skredløp som er mer gjengrodd noe lenger nordvest og sørøst for disse to skredløpene,
men kun i et begrenset område.
I et område opp mot Durmålsskolten (1061 m o.h.) er det observert mye
forvitringsmateriale, og en rekke mindre kanaler i dette. Noen av få kanalene kan følges
helt ned til ca. kote 150 og sees videre som tydelige raviner ned mot fjorden.

a)

b)

c)

d)

Figur 13: Bilder fra den sentrale delen av kartleggingsområdet. a) To jordskred har gått i skråningen
de siste 100 årene. Det mest markante av løpene er vist i rødt. b) Der jordskredene har nådd et
slakere parti har det blitt dannet blokkrygger. c) Et tydelig snøskredløp i den sentrale delen av
skråningen. d) Oversikt over området hvor det har gått jordskred. Tydelige spor kan sees i terrenget
sentralt i bildet.

Sørlig del
I den sørlige delen av området er terrenget ganske slakt opp til ca. 150 m o.h. Herfra er
det et tydelig knekkpunkt i terrenget, hvor det stiger 20-60° opp til Tømmernesaksla på
over 560 m o.h. Her flater terrenget betydelig ut. Lenger oppe er det også brattere partier,
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men disse har så stor avstand til utredningsområdet at eventuelle skred vurderes å ikke
kunne nå inn i utredningsområdet.
I den slakeste, nedre delen av terrenget er det et sammenhengende løsmassedekke,
primært morenemasser. Det drenerer en rekke mindre bekker nedover skråningen, og
disse er skåret opptil ca. 4-5 m ned i løsmassene. I de brattere partiene i skråningen
ovenfor er det stedvis løsmassedekke, også her trolig morene. Enkelte steder stikker
berget frem i bratte skrenter.

a)

b)

c)

d)

Figur 14: a) Myren i figuren antas å være løsneområdet for skredet som gikk i 2011/12. b)
Oversiktsfoto over skråningen. Bekkeløp hvor det har gått historiske sørpeskred er tegnet med
stiplet, blå linje. c) I dette bekkeløpet gikk det et sørpeskred i 2011 eller 2012. Det kan sees trær
som er knekt langs bekkeløpet. d) I den nedre delen av det samme bekkeløpet gikk det samme
sørpeskredet i 2011/2012. Bekkeløpet er her erodert opptil 4-5 m ned i løsmassene i en bredde av
ca. 30 m.

9.2

Skredhendelser

Lokalbefolkningen i området har informert om følgende skredhendelser:
-

I 1929 gikk det et jordskred i skråningen over gården Øra i den sentrale delen av
området. Det gikk også et jordskred rett ved i 1956. Skredene skjedde i perioder
med brå tining og teleløsning. Det er opplyst at skredene fulgte bekkeløpet som
går rett ved gården helt til fjorden.
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-

I den sørlige delene av området gikk det et sørpeskred langs Krøkelva i 1953.
Skredet hadde sin opprinnelse på en myr ved om lag 350 m o.h. Skredet gikk rett
gjennom tunet på gården som ligger langs bekken. Det er også gått et
sørpeskred i samme løpet senere, men dette har stoppet høyere oppe.

-

På dagtid den 16. mai 2011 eller 2012 gikk det et sørpeskred langs Storelva helt
sør i utredningsområdet. Det hadde vært frosset i bekkene hele vinteren, men var
mildvær opp mot 20°C i forkant av hendelsen. Skredet gikk over veien. Det
opplyses av lokale at skredet hørtes ut som en flydur. Også i et bekkeløp lenger
sør, utenfor kartleggingsområdet, gikk det et sørpeskred samme dagen.

-

Den påfølgende natten, omtrent klokken 1, løsnet også et sørpeskred i Bergelva
som går ned mot Tømmernes. En lokal som observerte skredet forteller at det så
ut som en vegg med is og sørpe som kom nedover elveløpet. Skredet delte ved
ca. 100 m o.h. og fulgte både Bergelva og Helleelva ned til sjøen.

For øvrig har lokale i området opplyst at det fra tid til annen løsner snøskred i skråningen
i den sentrale delen av området. De har imidlertid aldri opplevd at snøskred har gått
lenger enn til foten av den bratteste delen av skråningen, som er et godt stykke ovenfor
avgrensningen til utredningsområdet. Ved et tilfelle ble et slikt snøskred utløst av en flokk
med reinsdyr. Også i den sørlige delen av området er det opplyst om snøskred som
løsner og stopper i fjellet, et godt stykke over utredningsområdet.
Det er tilsvarende opplyst at det i enkelte bratte skrenter kan høres steinsprang, men at
slike skred aldri har vært i nærheten av å nå ned til utredningsområdet.

9.3

Skredfarevurdering

9.3.1 Steinsprang
For hele det kartlagte området finnes det enkelte skrenter hvor det kan løsne steinsprang
i de øvre delene av skråningen. Avstanden ned til utredningsområdet er imidlertid
betydelig fra alle disse skrentene, og det er lite sannsynlig at steinsprang skal kunne nå
ned til utredningsområdet. Vi vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for
steinsprang i hele utredningsområdet er mindre enn 1/5000.
9.3.2 Snøskred
Lengst nord er det ingen potensielle løsneområder for snøskred som realistisk sett kan nå
ned til utredningsområdet.
I den sentrale delen av området er det tydelige spor etter at det løsnet snøskred. Det er
utført modelleringer av snøskred i RAMMS for å vurdere utløpslengder. Modelleringene
viser at skred i ekstreme tilfeller kan nå helt i sjøen. Basert på modelleringer og
feltobservasjoner vurderer vi at snøskred i enkelte tilfeller kan nå ned til øvre del av
utredningsområdet og en sjelden gang ned til veien, stedvis helt i sjøen. Vi vurderer at
den årlige, nominelle sannsynligheten for snøskred som går ned til den øvre, sentrale
delen av utredningsområdet er større enn 1/1000 per år. Videre vurderer vi at snøskred
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ned årlige, nominelle sannsynlig større enn 1/5000 kan nå et stykke ned på jordene og
stedvis helt i veien og sjøen.
9.3.3 Sørpeskred
I den nordlige og sentrale delen av utredningsområde er det ingen kjente
sørpeskredhendelser. Det er heller ikke observert konkrete spor etter skred her. Vi
vurderer at den nominelle årlige sannsynligheten for sørpeskred i denne delen av
området er mindre enn 1/5000.
I den sørlige delen av området er det flere kjente sørpeskredhendelser i flere bekkeløp,
men ingen tegn på at det har gått andre typer snøskred ned til utredningsområdet. Vi
vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for sørpeskred langs disse
bekkeløpene i den sørlige delen av området er større enn 1/100. Skred med
sannsynlighet større enn 1/1000 og 1/5000 vurderes å kunne nå lenger ut på
omkringliggende arealer rundt bekkene utenom for det nordre løpet av Bergelva som er
svært tydelig avgrenset i en ravine. For øvrig vurderer vi at det ikke er fare for snøskred i
denne delen av området.
Faresonene for sørpeskred er tegnet basert på bekkefar og topografi, og det er ikke
vurdert som nødvendig å utføre modelleringer for å vurdere utløp av disse.
9.3.4 Jord- og flomskred
I både den nordlige og den sørlige delen av utredningsområdet er det ingenting som
tyder på at det har gått eller vil gå jord- eller flomskred. Vi vurderer at den årlige,
nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred i både den nordlige og den sørlige delen
av området er mindre enn 1/5000.
I den sentrale delen av området har det gått to kjente jordskred de siste hundre årene.
Det kan også sees spor etter slike skred i terrenget noe sørøst og nordvest for skredene
også. Da det fortsatt er mye løsmasser igjen i de øvre delene av skråningen vil trolig også
jordskred gå i fremtiden. Når gradienten på skråningen avtar avsettes de groveste
massene i skredet, men en del skredmasser vil nok i mange tilfeller gå helt ned til sjøen
langs et bekkeløp. Da vi har gode observasjoner, samt kartene tydelig viser bekkeløp, er
det ikke vurdert som nødvendig å utføre modelleringer for å fastslå omfanget av
faresonene.
Vi vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for jord- og flomskred langs enkelte
konkrete bekkeløp i den sentrale delen av området er større enn 1/100. I en noe større
sone rundt de samme bekkeløpene vurderes den årlige nominelle sannsynligheten for
jord- og flomskred å være større enn 1/1000, og i en enda større sone 1/5000.
Det er også observert enkelte kanaler og mulige spor etter jordskred i de høyereliggende
delene av terrenget over ca. 500 m o.h., ca. 1 km sørøst for løsneområdet til skredet som
gikk i 1956. Her vurderer vi at det kan løsne mindre jord- og flomskred. I de fleste tilfeller
vil mesteparten av skredmassene stoppe lenge før det nå ned til selve
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utredningsområdet. Vi vurderer imidlertid at faren for jord- og flomskred langs enkelte
bekker og raviner er større enn 1/5000 også innenfor utredningsområdet.
I den nordlige delen av området er det flere bratte skråninger som i dag er dekket med
skog og hvor løsmassene vurderes å være stabile under dagens forhold. Dersom skogen
fjernes kan dette medføre at det oppstår skredfare steder hvor det i dag ikke vurderes å
være skredfarlig.
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10

Darobakken-Kantornes
Området ligger i en sørvendt skråningen (figur 15). I vest strekker området seg fra
Darobakken og ca. 2 km østover mot Kantornes ved det sørlige utløpet av Lavangsdalen.
Skråningen går fra havnivå og opp til Lavangstinden (764 m o.h.).
NVE sine aktsomhetskart viser at området potensielt kan være utsatt for jord- og
flomskred, snøskred og steinsprang.

Figur 15: Oversiktskart over området Darobakken-Kantornes. Stedsnavn brukt i beskrivelsene
under vises på kartet.

10.1 Beskrivelser
10.1.1

Berggrunn

Berggrunnen i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:250 000. Den nedre delen
av skråningen er kartlagt som fyllitt/glimmerskifer, mens den øvre delen opp mot
Lavangstiden er kartlagt som kvartsitt.
10.1.2

Løsmasser

Løsmassene i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:15 000. Den nedre delen av
området, langs fjorden, er kartlagt som marine avsetninger. I overkant av dette er det
stedvis kartlagt skredavsetninger og stedvis forvitringsmateriale. Det er også kartlagt
enkelte lommer med myravsetninger, samt morene.
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10.1.3

Observasjoner

Vestlig del
I skråningen over den vestligste delen av området går terrenget opp til om lag 500 m o.h.
før det slakker eller bøyer av. I nedre del av skråningen er terrenget stort sett slakere enn
25°, men stedvis er det partier som er opptil ca. 45° bratte.
Løsmassene i skråningen er kartlagt av NGU stedvis som humusdekke og stedvis som
forvitringsmateriale. Basert på hva vi kunne observere i felt virker imidlertid løsmassene i
skråningen i stor grad å være et tykt morenedekke. Det er kun observert berg i dagen i
noen få steder. Området preges for øvrig av tett vegetasjon i form av løvskog der hvor det
ikke er åpne marker.
I den vestlige delen av området er det en god del tydelige raviner – nedskjæringer langs
mindre bekkeløp – som går nedover langs skråningen. Disse virker å være nedskåret i
løsmassene i skråningen, opptil 4-5 m i de dypeste ravinene. Det er ikke observert tegn
som tyder på skredaktivitet i eller langs disse ravinene. Kanalene bærer også preg av å
være større enn hva normale bekker med så beskjeden drenering som her vil medføre,
og det virker trolig at ravinene stammer fra isavsmeltingen. I denne delen av området er
det også observert enkelte mindre sår eller groper i løsmassene.
Sentral del
I den sentrale delen området varierer er helningen ca. 20-35° opp til 300 m o.h. I et parti
fra ca. 200-300 m o.h. er det en grov steinur. Det finnes også enkelte blokker som ligger
lenger nede i skråningen, og som bærer preg av å være steinsprangblokk. De ytterste av
disse ligger ned mot ca. 60 m o.h. og ved ca. 85 m o.h. og oppover er det observert en
god del kantet blokk som antas å stamme fra steinsprang.
Fra ca. 300-400 m o.h. er det en steil bergskrent hvor det finnes en rekke, tydelig
avgrensede blokker. I underkant av dette er det observert en tydelig steinur. I overkant av
skrenten er terrenget vesentlig slakere, for det meste mindre enn ca. 30°.
Rett øst for skrenten og nedover langs skråningen går det en ravine/nedskjæring som er
spesielt tydelig. På enkelte kart omtales denne som skredelva.
Vegetasjonen i denne delen av området består av både løvskog og enkelte felt med
granskog som strekker seg opp til uren under skrenten. Over skrenten er det lite
vegetasjon.
Østlig del
Skråningen over den østlige delen av området går bratt opp mot Lavangstinden (764 m
o.h.). Skråningen er ganske jevn. Den nedre delen av skråningen er stort sett slakere enn
ca. 35°. Fra ca. 100-150 m o.h. er det brattere, ca. 25-40°. I de øvre delene av
skråningen er det partier som er brattere enn 45°. Her er det ikke observert tydelige
raviner, ei heller betydelige bekker eller elver.
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I de øvre delene av skråningen, fra ca. 550-650 m o.h. er det en vertikal skrent som går
langs skråningen. Det er også enkelte skrenter lavere nede i skråningen.
I den østlige delen av område er det noe løvskog i den nederste delen av området under
ca. 150 m o.h. Over dette bærer skogen tydelig preg av å være ung og lite tilvokst. I de
øvre delene av skråningen er det bare gress og enkelte buskvekster.
Lengst øst dreier terrenget nordover inn i Lavangsdalen. Her er det også betydelig
slakere enn i skråningen for øvrig, samt at skogen går lenger oppover i skråningen.

a)

b)

c)

d)

e)

Figur 16: a) Oversiktsfoto av området tatt fra motsatt side av fjorden, sett mot nord. b) Eksempel på
en ravine i den vestlige delen av skråningen. c) Steinsprangblokker i den sentrale delen av
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området. d) Steil bergvegg i den sentrale delen av området. e) Nærbilde av løsneområde for
snøskred i den øvre, østlige delen av skråningen.

10.2 Skredhendelser
Det er opplyst av lokale at værforhold hvor det snør og/eller blåser fra nordvest medfører
forhold som gjør at skredene ofte utløses. Ved slike forhold avsettes mye snø i lesiden på
sørsiden av fjellet. Av lokalbefolkningen ble det opplyst at snø i løsneområdet ved
ekstreme forhold kunne dekke noen store steiner som ligger i skråningen. Disse er
anslagsvis 3 m høye. Det er også opplyst at det kan dannes store skavler helt i toppen av
skråningen, og at når disse løsner så går det påfølgende snøskredet stedvis helt i fjæra.
Følgende konkrete skredhendelser er kjente:
-

Den 9. april 1940 gikk det et stort snøskred som delte seg i to. Den ene delen av
skredet traff et hus som ligger langt nede mot sjøen ved Bjørkmo og fylte
kjøkkenet med snømasser.

-

I 1944 gikk det er større snøskred som traff fjøsen på en gård, trolig mellom
Reinsletta og Bjørkmo.

-

Den 22. desember 1975 gikk det et skred som nådde ned til fjæra i området
mellom Reinsletta og Bjørkmo. Skredet gikk fra toppen av skråningen, mellom et
hus og en løe og tok et naust ved sjøen.

-

Den 27. januar 1981 ble garasjen på gården Telgenes tatt av et snøskred eller av
skredvinden.

-

I 1985 gikk det et snøskred ned på veien som dekket veien med ca. 0,5 snø.

-

I 1997 snødde det mye gjennom vinteren. 1 påskedag (30. mars) gikk det et vått
snøskred som nådde ned på veien rett nordøst for gården Telgenes.

-

Ved Bjørkmo gikk det er snøskred den 22. januar 2013. Skredet er omtalt av
avisen Nordlys.no (2013). Selve skredmassene nådde ikke ned til veien, men
snøskyen har gått ned til fjorden. Det er opplyst at det var et løssnøskred og at
det var ca. 100 m bredt.

Det er videre opplyst at det årlig løsner snøskred fra de øvre delene av skråningen
oppunder Lavangstinden. Disse skredene går ned mot den sentrale delen av området fra
Telgenes til Bjørkmo. De fleste år stopper skredene i terrenget før de når veien og
bebyggelsen. Anslagsvis hvert 5-10 år når disse snøskredene ned til veien.
De som har bodd i området i lengre tid forteller videre at det har vært vesentlig mindre
snø på vinteren de siste 10-15 årene enn tidligere. På snørike vintre har det tidligere vært
1,5-2 m snø på flat mark ved bebyggelsen, mens det de siste årene stort sett ikke har
vært mer enn 0,5-1 m snø.
En av de lokale opplyste at det i den østlige delen av området, i et parti fra ca. 100 til 150
m o.h. har løsnet enkelte mindre jordskred, men at disse har stoppet raskt opp før de har
nådd bebyggelsen.
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10.3 Skredfarevurdering
10.3.1

Steinsprang

I den vestlige delen av området åpenbart ikke fare for steinsprang da det ikke finnes
egnede løsneområder, ei heller avsetninger.
I den sentrale delen av området er det en skrent med en rekke avgrensede partier, både
store og små. De største av partiene som kan løsne er anslagsvis flere titalls m 3, kanskje
større. Observasjoner i terrenget tyder på at tidligere steinsprang har nådd ned til ca. 60
m o.h. og at det fra ca. 85 m o.h. og oppover ligger en god del steinsprangblokk i
terrenget. Høyere oppe er det en sammenhengende ur hvor det forventes relativt hyppig
steinsprangsaktivitet. Da avsetningene i terrenget gir svært god informasjon om
utløpslengder for steinsprang er det ikke vurdert som nødvendig å utføre modelleringer
av steinsprang. Innenfor området som skal kartlegges vurderer vi at den årlige nominelle
sannsynligheten for steinsprang stedvis er større enn 1/1000 ned til ca. 85 m o.h. og
større enn 1/5000 ned til ca. 60 m o.h.
I den østlige delen av området er det enkelte skrenter i de øverste delene av området
hvor det kan løsne steinsprang. Det er ikke observert tegn til at slike skred har nådd ned
til bebyggelsen eller veien. Da steinsprang åpenbart ikke er dimensjonerende skredtype i
denne delen av områder er det ikke brukt ressurser på å modellere utløpslengder. Det
vurderes at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang er mindre enn 1/100
innenfor det kartlagte området. Videre vurderes faren for steinsprang å være underordnet
i forhold til faren for snøskred, og det er derfor ikke laget faresoner for denne skredtypen.
10.3.2

Snøskred

I den vestlige og sentrale delen av området er det få eller ingen egnede steder hvor det
vurderes å kunne løsne snøskred som når ned mot bebyggelsen. Det er heller ingen
kjente hendelser i denne delen av området. Vi vurderer at den årlige, nominelle
sannsynligheten for snøskred i den vestlige og sentrale delen av utredningsområdet er
mindre enn 1/5000.
De historiske hendelsene og informasjon fra lokalkjente viser at det går jevnlige snøskred
i den østlige delen av området. Vi har modellert skred med løsnetykkelse opptil 3 m fra
både de øvre delene av skråningen, samt skavler helt på toppen. Basert på opplysninger
fra lokale virker dette som et realistisk scenario. Modelleringene både med RAMMS og
Alfa-Beta viser at skredene kan nå i sjøen hele veien fra Telgenes og nesten til Bjørkmo.
Det har også skjedd flere ganger de siste 75 årene at snøskred har nådd til sjøen. Det
står et hus på Reinsletta som ble oppført på midten av 1940-tallet, og som det omtales at
skred i sjøen på begge sider av. I terrenget over dette huset er det en beskjeden utflating
ved om lag 150-200 m o.h. I modelleringene, både terrengmodell 2×2 m og 5×5 m
fremstår det som ganske tilfeldig at dette huset ikke har blitt truffet av skred tidligere. Det
kan nok hende at snøskred i enkelte tilfeller bremser litt opp her, men det er også mulig at
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spesielt større skred passerer denne utflatingen uten å bremse vesentlig opp.
Snøskredfaren er størst i perioder med mye nedbør og vind fra nordvest.
Vi vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for snøskred er større enn 1/100 helt
ned til sjøen hele veien mellom Telgenes og Bjørkmo. Øst for Bjørkmo vil rekkevidden på
snøskred med denne skredfaren være kortere som følge av topografien. Sonene med
årlige, nominelle sannsynlighet for snøskred større enn 1/1000 og 1/5000 vil naturlig nok
også gå i sjøen mellom Telgenes og Bjørkmo. Øst for Bjørkmo går 1000- og 5000årssonen lenger ut enn 100-årssonen.
Faresonene for snøskred i området er hovedsakelig tegnet med tanke på flakskred. I den
vestligste delen av faresonene, over gården Telgenes går det imidlertid et bekkeløp hvor
det er opplyst at det i 1997 gikk et vått snøskred. Bekkefaret er opptil 3-4 m skåret ned i
løsmassene for øvrig. På enkelte kart er denne bekken omtalt som «Skredelva». Dette
navnet kan skyldes de øvrige snøskredene som går rett ved, men det er ikke utenkelig at
det refererer til en eldre hendelse med et vått snøskred som har fulgt bekkeløpet. I den
vestligste delen av faresonen er vurderes det å være fare for våte snøskred som følger
bekkeløpet, men faren for dette er mindre enn for flaksnøskred som er omtalt over.
10.3.3

Sørpeskred

I den vestlige delen av området er det enkelte raviner. En av disse er tydelig skåret ned til
berg. I overkant av disse ravinene er det et myrområde med helning på om lag 10-15°.
Også et sted enda høyere oppe i skråningen er det et slakt myrparti. Det er ikke utenkelig
at det kan løsne eventuelle sørpeskred fra disse myrene, og at ravinene er erodert ut i
forbindelse med sørpeskredhendelser herfra. Eventuelle sørpeskred som løsner her vil
opplagt følge bekkene nedover og gå i ravinene inne i utredningsområdet. Nede mot
bebyggelsen møter disse ravinene flatere jorder og eventuelle skred kan nok bre seg noe
utover flatene.
Vi vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for sørpeskred er større enn 1/1000
langs ravinene i den vestlige delen av området og større enn 1/5000 i et noe større
område rundt. Det er ikke vurdert som nødvendig å utføre modelleringer for å vurdere
utløp av slike sørpeskred.
I den sentrale delen av området er det også observert en rekke raviner, men disse har
ingen naturlige løsneområder for sørpeskred oppstrøms. Det vurderes derfor å ikke være
skredfare i dem.
10.3.4

Jord- og flomskred

I den vestlige og sentrale delen av området er det stedvis et mektig løsmassedekke, og
det er observert en del raviner. Det er imidlertid ikke observert og ingen tegn til at det har
gått større skred. Ravinene skyldes trolig lokal erosjon i område med antatt marint avsatt
finstoff. Det kan ikke utelukkes at det kan forekomme mindre utrasinger lokalt i de
bratteste partiene i skråningen høyere oppe, men det vurderes at det ikke er fare for jordog flomskred som når ned i selve utredningsområdet.
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I den vestlige og sentrale delen av området vurderes den årlige, nominelle
sannsynligheten for skred å være mindre enn 1/5000. Dersom skogen i brattere partier (>
ca. 25°) fjernes kan dette imidlertid medføre at det oppstår skredfare steder hvor det i dag
ikke vurderes å være skredfarlig
I den østlige delen av området er det ikke observert spor etter jord- og flomskred, og det
er heller ingen kjennskap til at slike skred her gått her tidligere. Området er imidlertid
bratt, og det er stedvis noe løsmasser i skråningen. De kan derfor ikke helt utelukkes at
slike skred kan løsne. Det er også informert av lokalbefolkningen at det har løsnet enkelte
mindre jordskred lokalt i skråningen.
Vi vurderer at det ikke er fare for jord- og flomskred i den sentrale delen av området med
årlige, nominelle sannsynlighet større enn 1/100. Det kan ikke utelukkes helt at jord- og
flomskred kan løsne og gå ned mot bebyggelse med årlige, nominelle sannsynlighet
større enn 1/1000 og 1/5000, men faren for dette vurderes å være underordnet i forhold til
faren for snøskred. Det er derfor ikke tegnet faresoner for jord- og flomskred i denne
delen av området.
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11

Myreng-Slettmo
Undersøkelsesområdet strekker seg langs Balsfjorden fra Myreng i nordvest til Slettmo i
sørøst, om lag 5 km. I den sørøstlige delen av området går skråningen opp mot Ørntuva
(624 m o.h.) og videre til Henrikstind (1121 m o.h.). Den sentrale delen av området ligger
i utløpet av Tomasjorddalen. I den nordvestlige delen går skråningen opp til
Laksvatnfjellet (876 m o.h.).
NVE sine aktsomhetskart viser at området potensielt kan være utsatt for både
steinsprang, snøskred og jord- og flomskred.

Figur 17: Oversiktskart over området Myreng-Slettmo. Stedsnavn brukt i beskrivelsene under vises
på kartet.

11.1 Beskrivelser
11.1.1

Berggrunn

Berggrunnen i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:250 000. I den nordvestlige
delen av området består berget primært av fyllitt og glimmerskifer. Mot den sentrale delen
av området er berggrunnen kalkspatmarmor og konglomerat/sedimentær breksje. Berget
lengst sør er kalkglimmerskifer/kalksilikatgneis.
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11.1.2

Løsmasser

Løsmassene i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:15 000. Langs fjorden er det
kartlagt marine avsetninger hele veien. Over dette er det stort sett kartlagt
forvitringsmateriale, men stedvis også moreneavsetninger. Spesielt i den sørlige delen av
området er det kartlagt større arealer med skredavsetninger.
11.1.3

Observasjoner

Nordvestlig del
Den nordvestlige delen av området preges av en skråning som er ganske slak i nedre del
fra E8 og ned til havet. Over E8 stiger terrenget noe. I den nordligste delen av området er
det et tydelig skar hvor det er tegn på at det har gått snøskred i form av spor i
vegetasjonen. Fra om lag kote 200 og oppover er det enkelte bratte bergskrenter.

a)

b)

c)

d)

Figur 18: Bilder fra den nordvestlige delen av området a) Et større skar hvor det har gått snøskred.
b) Det er flere bratte skrenter i den nordlige delen av skråningen. c) Rett i overkant av E8 er det
observert en rekke skredblokker på opptil noen titalls m 3. e) En stor steinsprangblokk inne i skogen
ved et jorde nedenfor E8.

Det er observert en del steinblokker som virker å være avsetninger etter steinsprang, da
de stort sett er kantede. Blokkene er opptil flere titalls m 3. En steinsprangblokk er
observert på nedsiden av E8, og en god del blokker er observert i overkant av E8,

repo001.docx 2012-03-29

46 (93)
RAPPORT
08.12.2015
15161001-R01-A01
SKREDFAREKARTLEGGING – BALSFJORD KOMMUNE

primært i området rett under de bratteste skrentene. Det er et ganske sammenhengende
løsmassedekke i skåningen. I den nedre delen består dette i hovedsak av morenemasser
og nærmest fjorden også marine avsetninger.
I den øvre delen av skråningen fra ca. 400 m o.h. og oppover er det en rekke partier med
helning mellom 30 og 60° hvor det potensielt kan løsne snøskred og steinsprang.
Det er en del tydelige raviner og nedskjæringer i terrenget, men det er ikke observert
tydelige tegn på jordskredavsetninger i eller langs disse.
Sentral del
Den sentrale delen av området består av en vifteformet avsetning der Tomasjordelva
renner ut i fjorden. Terrenget preges av Tomasjorddalen som går innover mot øst og
nordøst fra Balsfjorden. På den sørøstlige dalsiden inne i Tomasjorddalen er det et større
parti i fjellsiden opp mot Henrikstind hvor det er et tydelig løsneområde for snøskred.
Herfra går det også svært åpenbare spor i vegetasjonen ned mot Tomasjordelva. I
dalbunnen er det også store kampesteiner som er avsetninger etter
steinsprang/steinskred.

a)

b)

c)

Figur 19: Bilder fra den sentrale delen av området. a) Et løsneområde for snøskred opp mot
Henrikstind, i den sørøstlige dalsiden av Tomasjorddalen. b) Store kampesteiner i Tomasjorddalen,
dog utenfor selve undersøkelsesområdet. c) Oversiktsfoto av vifteformen der Tomasjordelva har sitt
utløp i Balsfjorden.

repo001.docx 2012-03-2914

47 (93)
RAPPORT
08.12.2015
15161001-R01-A01
SKREDFAREKARTLEGGING – BALSFJORD KOMMUNE

E8 ligger på en fylling over Tomasjordelva. Ved utløpet av Tomasjordelva er elven
erodert flere meter ned i viften for øvrig. Det er ikke observert tydelige skredavsetninger
her eller innenfor den sentrale delen av selve utredningsområdet.
Sørøstlig del
I den sørøstlige delen av området er skråningen slak opp til E8, og noe videre. Så tiltar
den gradvis i bratthet opp til et parti med vertikale skrenter fra ca. kote 400-600. Det er en
rekke skar og hakk i terrenget, og det er observert mye løsmasser i disse. Det kan sees
tydelige renner i underkant av disse skarene. Det kan sees antydninger til vifteformer i
underkant av de mest markerte rennene. Enkelte steder er det observert knekte trær i
overkant av E8, noe som kan skyldes snøskred. Det er også stedvis observert levéer i
forbindelse med noen av rennene i skråningen i overkant av E8.

a)

b)

c)

Figur 20: Bilder fra den sørøstlige delen av området. a) Oversiktsfoto over skråningen. Det kan
sees en rekke tydelige skredløp. b) Snøskredrenne i den sørlige delen av området. c) Skrenten
under Ørntuva. Et større, avgrenset bergparti er markert i rødt.

I den sørligste delen av skrentene ved Ørntuva er det er parti hvor det er flere store
avgrensede bergpartier. Det største av disse er en kjent, ustabilt bergparti som er blant
annet omtalt av Braathen et al. (2004) og av NGU. Vi anslår grovt basert på foto tatt fra
helikopter at volumet på dette partiet ligger i størrelsesordenen 5 000-15 000 m3. I
underkant av dette partiet er det en svært grov ur fra om lag kote 300-450.
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Helt sør i denne delen av området er det en renne hvor det er tydelig at det ofte går
snøskred. Det er blant annet spor i vegetasjonen langs løpet, og det er anlagt en
lede/stoppvoll i overkant av E8. I overkant av vollen er det observert avsetninger som kan
komme fra enten et mindre jordskred eller som er løsmasser som er transportert av et
snøskred.
Det er for øvrig en rekke potensielle løsneområder for både snøskred, jord- og flomskred
og for steinsprang/steinskred i de øvre delene av skråningen.
Fra en av de lokale er det opplyst at det har vært stabilitetsproblemer i forbindelse med
en bergskjæring som ble anlagt da E8 ble bygget.

11.2 Skredhendelser
Vi har funnet informasjon om følgende skredhendelser i området:
x

Den 4. mars i enten 1839 eller 1939 (ulike årstall i kildene) omkom to unge menn
i et snøskred fra Ørntuva ovenfor Sandnes. De ble først funnet igjen senere, og
gravlagt 22. mai samme året. Nøyaktig plassering er ukjent.

x

I den nordvestlige delen av området, trolig på gården Myreng gikk det i 1962 et
sørpeskred fra selve jordet på gården. Dette skjedde trolig på grunn av dårlig
drenering som følge av utbedring av jordet. Skredet gikk bare lokalt på gården og
ødela fjøset.

x

I 1965 gikk det et skred i den nordlige delen av området, nær en varde under
Laksvatnfjellet. Skredet stoppet ca. 150 m over der hvor E8 går i dag. I forkant av
skredet var det nordøstlig vind og det hadde dannet seg en skavl. For øvrig
dannes det skavler her årlig, og løsner mindre skred årlig, men disse stopper
ifølge lokalbefolkningen høyt oppe i terrenget.

x

I 1965 er det opplyst at det gikk et skred fra Tomasjorddalen ned mot kraftlinjene.
Dette har altså trolig dreid retning idet det møtte bunnen av Tomasjorddalen, for
så å gå vest mot Balsfjorden. Det er senere anlagt stoppvoll og en betydelig
fylling oppstrøms for lengste utløp i forbindelse med bygging av E8.

x

Trolig gikk det et jordskred i Mordelva rundt år 2000. Det foreligger trolig mer
informasjon om dette i en NGI-rapport som vi ikke har fått tak i. Det er også
opplyst at det går snøskred langs Mordelva med jevne mellomrom, men at de
oftest stopper høyt oppe i skråningen, langt over E8.

x

Et skred gikk den 7. mai 2015 i Tomasjorddalen, fra skråningen opp mot
Henrikstind. Observatør beskriver skredet som et vått flaksnøskred som har tatt
med seg snøen helt til berget. Det beskrives at det ikke hadde vært nattefrost de
2 foregående nettene.

For øvrig opplyser lokale at det ofte går svært store snøskred i Tomasjorddalen, der hvor
det gikk et skred i 1965 og 7. mai 2015.
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Figur 21: Bilde av en skredhendelse som har gått fra skråningen opp mot Henrikstind og ned mot
Tomasjorddalen. Bildet er hentet fra regObs.

11.3 Skredfarevurdering
11.3.1

Steinsprang

I den nordvestlige delen av området er det klare løsneområder for steinsprang i skrentene
i skråningen. Det er også ganske tydelige avsetninger etter steinsprang i deler av
skråningen, spesielt i overkant av E8. Det er observert en større steinsprangblokk på
nedsiden av E8, og det kan ikke utelukkes at det kan finnes flere steinsprang som har
gått noe lenger ned. Modelleringer i RockyFor3D bekrefter også at steinsprang i sjeldne
tilfeller kan nå helt ned på jordene nedenfor E8, men det må løsne steinsprang med store
volum for at dette skal skje.
Vi vurderer at det er fare for steinsprang omtrent ned til E8 stedvis i det nordvestlige
området med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000. Videre kan større og
sjeldnere steinsprang nå noe ned på jordet nedenfor E8 med nominell sannsynlighet
større enn 1/5000. I det nordvestlige området er det ikke fare for steinsprang med større
årlig nominell sannsynlighet enn 1/100 noen steder innenfor undersøkelsesområdet.
I den sentrale delen kan steinsprang gå ned i selve Tomasjorddalen, men det vurderes at
disse ikke kan nå ned til undersøkelsesområdet. Der er derfor ikke utført modelleringer
her.
I den sørøstlige delen av området er det generelt sett bratte skrenter langs hele den øvre
delen av skråningen. De fleste utfall vil være relativt små, men det er også observert en
noen større, avgrensede bergpartier på opptil flere tusen m 3. Det største observerte
partiet er lengst sør i området, ved Ørntuva. Her er det også av NGU kartlagt
steinsprangsavsetninger lenger ut enn andre steder. Modelleringene i RockyFor3D viser
at det generelle utløpet for steinsprang er noe kortere i denne delen av området enn
øvrig. Men vi vurderer at det er større sannsynlighet for utfall av stor størrelse her.
Dermed kan steinsprang også få lengre utløp i området rundt dette konkrete partiet.
Siktevinkelen fra toppen av dette partiet og ned til sjøen er om lag 30°, til E8 er den ca.
33°.
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I skråningen under det omtalte, avgrensede partiet vurderer vi at steinsprang/steinskred
kan nå ned til E8 med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100. Videre kan de nå et
stykke ned på jordene med større sannsynlighet enn 1/1000. Vi vurderer at steinsprang
kan nå ned til gamleveien (Fv. 293) med større sannsynlighet enn 1/5000. I den sørlige
delen av området for øvrig vurderer vi at steinsprang kan nå ned til E8 med årlig
sannsynlighet større enn 1/5000.
11.3.2

Snøskred

I den nordlige delen av området blir det opplyst av lokale at det stort sett bare løsner
mindre skred, med unntak av i søkker hvor det gikk et skred i 1965. Det er imidlertid flere
partier i den øvre delen av skråningen over tregrensen, fra ca. 450 m o.h. og høyere hvor
det er brattere enn 30°. Flere av disse partiene ligger i konkavt terreng. Ettersom de er
vestvendte er det lite sannsynlig at det samles mye snø ved vanlige vindforhold da
dominerende vindretninger er vestlige. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i sjeldne
tilfeller også kan akkumuleres mye snø her. Vi har modellert snøskred med 1-2 m
løsnetykkelse for disse partiene. I søkk og groper hvor det kan akkumuleres spesielt mye
snø er det også modellert snøskred med 3 m løsnetykkelse. Modelleringene viser at
snøskred kan nå ned mot E8, og på jordene nedenfor. I ekstreme tilfeller kan det ikke
utelukkes at snøskred kan nå helt til fjorden i store delen av området.
Vi vurderer at den årlige, nominelle sannsynligheten for snøskred for størsteparten av
den nordlige delen av området er større enn 1/100 ned til E8, større enn 1/1000 ned på
jordene under E8 og større enn 1/5000 ned til fjorden. I overgangen mellom den nordlige
og den sentrale delen av området vurderes ikke snøskred å utgjøre noen fare.
I den sentrale delen av området løsner det enorme snøskred ganske ofte fra oppunder
Henrikstind. Løsneområdet for disse skredene kan bli mange hundre meter bredt og drar
med seg all snøen ned til berget i skredløpet. Disse skredene stopper stort sett i
Tomasjorddalen, men det har forekommet at de har nådd ned til kraftlinjene ute på viften,
som for eksempel 1965. Statens vegvesen har anlagt en større vegfylling under E8, samt
en voll ovenfor veien i dette området som vil stoppe eller bremse slike skred.
Modelleringene viser at store skred som kommer ned skråningen vil kunne dreie mot vest
i det de når bunnen av Tomasjorddalen, og på den måten gå ut mot fjorden. I ekstreme
tilfeller vurderer vi at slike skred kan forsere vollen og veifyllingen og gå i sjøen.
Vi vurderer at snøskred fra oppunder Henrikstind kan nå ned omtrent til kraftlinjene
mellom E8 og gamleveien (Fv. 293) med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100.
Videre vurderer vi at de kan gå ned i fjorden med årlig nominell sannsynlighet større enn
1/1000 og 1/5000.
I den sørlige delen er det mange partier hvor det kan samles nok snø til at det løsner
relativt store snøskred. Det er flere søkk i de øvre delen av skråningen hvor det kan
samles mye vindblåst snø. I underkant av de bratteste skrentene er det også relativt store
partier hvor det er 30-45° og lite vegetasjon. Her kan det løsne relativt store snøskred.
Det er også spor i terrenget på at det har skjedd en del slike skred tidligere. Langs
Mordelva er det opplyst at det går jevnlige snøskred fra oppunder sørsiden av Ørntuva.
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Modelleringene viser at skred de fleste stedene kan nå helt i sjøen i ekstreme tilfeller.
Også der hvor det er anlagt en voll der Mordelva møter E8 viser modelleringer at
snøskred kan passere på sidene eller forbi i enkelte tilfeller.
Basert på disse opplysningene vurderer vi at snøskred kan nå ned til E8 med årlig
nominell sannsynlighet større enn 1/100, ned til jordene med større nominell
sannsynlighet enn 1/1000 og ned til sjøen med større nominell sannsynlighet enn 1/5000.
I overgangen mellom den sentrale og sørlige delen av området er det ikke fare for utløp
av snøskred i et lite parti. Også helt sør i området vurderes snøskred å ikke utgjøre noen
fare.
Snøskred er dimensjonerende skredtype for store deler av området, med unntak av der
hvor sørpeskred/flomskred kan gå i fjorden langs bekker (se under).
11.3.3

Sørpeskred

I den nordlige delen av området er det opplyst at det har gått et sørpeskred i 1962 på et
jorde ved en gård. Basert på opplysningene vi har virker det som om skredet trolig har
blitt utløst som en følge av menneskeskapte endringer i terrenget som har hindret
drenering i snødekket. Sørpeskred kan i prinsippet forekomme nærmest hvor som helst
under slike forutsetninger, men det er ikke noen grunn til å forvente at sannsynligheten er
spesielt stor for utløsning av skadelige sørpeskred her i fremtiden. Det er derfor ikke
tegnet inn faresoner for sørpeskred verken her eller tilsvarende steder i området.
I den sentrale delen av området skjer det hyppige, store snøskred ned i Tomasjorddalen.
Disse vil kunne demme opp Tomasjordelva, og i enkelte tilfeller vil en slik oppdemming
kunne føre til en brå brist med følgen at alt vannet som er lagret i bakkant av
snødemningen flyter brått nedover Tomasjordelva som et slags sørpeskred. Det er ingen
kjente tilfeller av at dette har skjedd.
I dag er det en ca. 20 m høy fylling under E8 som vil stoppe eller bremse eventuelle slike
sørpeskred. Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av stikkrennen/kulverten under
fyllingen, men det antas at skredmasser vil kunne gå gjennom denne og forårsake
beskjedne oversvømmelser langs elvebredden nedstrøms.
Vi vurderer at sørpeskred vil kunne gå langs Tomasjordelva og litt utover breddene for
denne nedstrøms for E8 med en årlig sannsynlighet større enn 1/100.
11.3.4

Jord- og flomskred

I den nordvestlige delen av området er det stedvis bratte områder med løsmasser.
Imidlertid er skråningen for det meste ganske slak. Det er kun langs et bekkeløp lengst
nord at vi vurderer at jord- og flomskred kan nå vesentlig inn i området. For øvrig vil de
fleste eventuelle jord- og flomskred være relativt beskjedne, og forventes å stoppe i E8,
da denne utgjør en viss barriere i terrenget.
Vi vurderer at jord- og flomskred kan nå ned til fjorden langs et bekkeløp lengst nord, og
for øvrig at de kan nå til E8 med en årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000.
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I den sentrale delen av området er ikke jord- og flomskred aktuelt. Overgangsformer
mellom flomskred og sørpeskred kan nok forekomme, men disse er omfattet av
vurderingen av fare for sørpeskred (se over).
I den sørøstlige delen av området er det en rekke tydelige skar i den øvre delen av
skråningen, og tydelige avsetninger etter jord- eller flomskred nedstrøms for disse. Det er
lite som tyder på at slike skred går veldig hyppig, og heller ingen av de lokale vi har
snakket med kjenner til jord- og flomskred. Likevel er det tydelig at det i har forekommet
slike skred. E8 danner i dag en tydelig barriere i terrenget en del steder som vil bidra til å
bremse eller lede om slike skred. Likevel kan vi ikke utelukke at jord- og flomskred i
enkelte tilfeller kan nå helt til sjøen langs de mest tydelige ravinene.
I den sørøstlige delen av området vurderer vi at den årlige, nominelle sannsynligheten for
jord- og flomskred langs enkelte av bekkefarene og ravinene er større enn 1/1000. Slike
skred vil kunne ha noe større utløp langs bekkene med årlig nominell sannsynlighet
større enn 1/5000. Kun langs to av bekkene er det vurdert at skred med større årlig
nominell sannsynlighet enn 1/100 kan ramme undersøkelsesområdet.
Det er ikke vurdert nødvendig å utføre modelleringer av flomskred da, usikkerhetene som
følge av terrengmodellens grovhet, samt effekten av veien er så store. Dessuten er det
relativt tydelige raviner/bekkeløp som det antas at slike skred vil holde seg innenfor, og
faresonene er derfor tegnet på bakgrunn av kartet. Der flomskred går i fjorden vurderes
disse å være dimensjonerende skredtype.
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Middagsbukta
Middagsbukta ligger langs den sørlige bredden av Balsfjorden, nord for kommunesenteret
Storsteinnes. Terrenget består av en stor vid skål som drenerer ned Jusopelva som
munner ut sentralt i utredningsområdet ved Heggås (Figur 22). I de østre og vestre deler
av området skrår terrenget mot sjøen. Fylkesvei 287 går langs sjøen i området frem til en
snuplass lengst vest ved Brattli. Det er stort sett spredt bebyggelse i hele området, med
hovedsakelig eneboliger, men også noen hytter og gårdstun. Det skal utredes faresoner
for et område fra sjøen og opp til om lag 60-70 m o.h.
NVE sine aktsomhetskart viser at området potensielt kan være utsatt for jord- og
flomskred, snøskred og steinsprang (i øst).

Figur 22. Oversiktskart over utredningsområdet og terrenget over ved Middagsbukta.
Dreneringsområdet er markert med svart stiplet linje.

Terreng har opptil 700 m relieff i østre del av området (Figur 22). Terrenget er her opptil
30-40° bratt. Sentralt i utredningsområdet lavere relieff. En stor terreng «skål» som
samler drenering i et stort område over midtre del av utredningsområde.

12.1 Beskrivelser
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12.1.1

Berggrunn

Berggrunnen ved Middagsbukta består hovedsakelig av fyllitt, men med et belte av
kvartsitt som kommer ned helt øst i utredningsområdet ved Brattli.
12.1.2

Løsmasser

Utredningsområdet består av marine løsmasser og strandavsetninger i nedre deler av
utredningsområdet. Over det er det i øst og vest forvitringsmateriale over berg, mens det
sentralt i Jusopdalen er morenemasser. Det observeres stedvis steinsprang blokker i
østre del av området. Delvis direkte under mindre lokale skrenter og delvis med kilde noe
lengre opp i skråningen. Langs bekkeløpet til Storelva ligger det grus og småstein på
jordet.
Det observeres flere områder med markerte raviner i løsmasser, blant annet ved
Hammarneset der 3 raviner kommer ned fra bratt terreng og går helt til sjøen. I
skråningene øst og vest for Anderselva er det løsmasser med markert ravinering. På
vestsiden er ravinene delvis erodert ned i berg.
12.1.3

Observasjoner

Utredningsområdet ved Middagsbukta utgjøres av at belte langs fra Hammarvoll i øst til
Brattli i vest (Figur 22). Terrenget over utredningsområdet i østlige delen stiger bratt
(>30°) opptil om lag 540 m o.h., og slakere enn 30° videre opp til Mølnelvhaugen (770 m
o. h.). Fugltinden (1044 m o.h.) er en markert tind like sør for Mølnelvhaugen. Terrenget
på nordvestsiden av tinden skrår ned i Jusopdalen og Jusopelva som munner ut i sjøen
midt i utredningsområdet ved Middagsbukten.
Jusopdalen er en stor skålformet terrengformasjon som drenerer et forholdsvis stort
området og renner slakt ut mot sjøen. Vestre delen av utredningsområdet består av slakt
stigende terreng hovedsakelig terrenggradienter mindre enn 25°.
To elver, Anderselva og Storelva, drenere gjennom vestre del av området. Begge har
dype løp erodert i berg i øvre deler, men Storelva er mindre markert gjennom
utredningsområdet, mens Anderselva følger en markert kanal helt til veien. Anderselva
har sitt utspring fra myr og tjern ved om lag 250-300 m o.h., mens Storelva delvis har
utspring fra et tjernene Andersvatnan (377 m o.h.) og delvis fra skråningen under 718 m
o.h. toppen sør for Skredtinden. Fra Storelva og vestover utenfor utredningsområdet er
det igjen brattere terreng.
Mellom Anderselva og Jusopelva er det markerte raviner erodert i løsmasser. Terrenget
er i hovedsak mindre enn 20° bratt. De mest markert ravinene er 2-4 m dype og har
delvis utspring fra mindre myr og tjern ved slakere treng 250-300 m o.h. og delvis starter
ratineringen i skåningene lavere nede. Myr og tjernene er potensielle løsenområder for
sørpeskred.
Skråningene over utredningsområdene er bevokst med tett til spredt løvskog opp til om
lag 300 m o. h. Over dette er terrenget bevokst med busker og gras.
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Figur 23. Detaljkart over østre del av utredningsområdet ved Middagsbukta.

Potensielle løsneområder for snøskred observeres ved skråningen opp mot
Mølnelvhaugen, over partiet mellom Hammarneset og Heggebergan (Figur 23), hvor det
er forholdsvis store slette områder med helninger mellom 30-45° (Figur 24). Skråningen
over Brattli lengst vest i området er opptil 40° bratt og utgjør således mulig løsenområder
for snøskred.
Brattere skrenter spesielt i nedre deler av denne skråningen lengst i øst utgjør også
potensiell løsneområder for steinsprang.
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Figur 24. Foto av østre deler av utredningsområdet Middagsbukta. Rød pil angir spor etter
snøskred utløst mellom 2006 – 2011. Svarte piler angir bergskrenter med skredblokker under som
utgjør løsneområder for steinsprang. Potensielle løsneområder er for snøskred med lange
utløpslengder er de vegeterte skråhyllene i skråningen over skogen (oransje piler).

Tre elver, Jusopelva, Anderselva og Storelva, drenerer gjennom området. Alle har dype
markerte løp erodert i berg og løsmasser.
Anderselva følger en markert kanal helt til veien. Anderselva har sitt utspring fra myr og
tjern ved om lag 250-300 m o.h.
Storelva har sitt utspring fra skråningen under 718 m o.h. toppen sør for Skredtinden.
Løpet er en markert nedskjæring i berg over utredningsområdet, og dreier mot nord styrt
av en 1,5 m høy løsmasserygg ved om lag 85 m o.h. En mindre bekk kommer bratt inn i
Storelva fra sør der elva dreier. Bekken drenerer fra små tjern på 377 m o.h.
(Andersvatnan). Like øst for løsmasseryggen er det flere raviner i løsmasser som dreier
inn i Storelva lengre nede på jordet.
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Figur 25. Foto over nedre deler av Storelven helt vest i utredningsområdet, fotografert mot sørvest.
Bekkeløpet dreier mot nord (venstre på bilde) i toppen av utredningsområdet.

12.2 Skredhendelser
Det er ikke registrert hendelse i NVEs skreddatabase innen kartleggingsområdet. Det blir
opplyst av lokalbefolkning at det i nyere tid har gått to større skred fra området ved
Fugltinden, ett mindre og et større. Sistnevnte gikk 16. mai, trolig i 2012. Skredet stoppet
før det nådde ned i elva i Jusopdalen.
På befaring ble det observert fallen skog i en lobe i lia over Hammarvoll. Skadene er trolig
forårsaket av et snøskred, som ut fra studier av flyfoto må ha gått mellom 2006 og 2011.
Skaden på skogen går ned til flaten i underkant av skråningen og stopper omtrent 100 m
fra vegen.
Vest for utredningsområdet ligger Skredtinden over et ikke bebygd område. Det fortelles
om mange skredhendelser herfra og ned i fjorden.

12.3 Skredfarevurdering
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12.3.1

Steinsprang

Bratte bergskrenter med blokker i underkant viser at det har vært steinsprangsaktivitet i
østre del av utredningsområdet. Blokkene ligger delvis helt lokalt under mindre lave
(~10m) bergskrenter, som like over jordet på tunet under Durmålshaugen. Lengre øst ved
Hammarvoll ligger blokker noe lengre ute, fra en 20-40 m høy skrent nederst i
skråningen.
Det vurderes at det kan forekomme steinsprang under bergskrenter i østre del av
utredningsområdet. Steinsprang vurderes å ikke være den dimensjonerende skredtypen
og at faresoner for andre skredtyper dekker skredfaren for steinsprang i
utredningsområdet. Ingen bygninger vurderes å ha årlig nominell sannsynlighet for
steinsprang større enn 1/100.

12.3.2

Snøskred

Det er utført simuleringer av snøskred ved hjelp av RAMMS::Avalanche i området fra
potensielle løsneområder over den østlige delen av området. Det er også modellert for
løsneområder i nordlige skråningen til Fugltinden, hvor det er observert store snøskred.
Skråningen over østre del av utredningsområdet, mellom Hammarneset og
Heggebergan, har flere potensielle løsneområder for snøskred. Det er registrert en
mindre hendelse av nyere dato, men ellers kjenner vi ikke til andre snøskredhendelser i
området. Skråningen er vendt mot NNV-N og vil ikke samle store snømengder ved de
mest vanlig nedbørsførende vind med vestlig retning. Mindre skred vil, som det
observerte skredet, stoppe når terrenget flater ut øverst i utredningsområdet mens større
skred vil kunne nå helt til sjøen.
Det vurderes at det er fare for snøskred i partiet mellom Hammarneset og Heggebergan,
med årlig nominell sannsynlighet på større enn 1/100 øverst i utredningsområdet der
skråningene flater ut. Videre vurderes sonen for årlig nominell sannsynlighet for skred å
ligge i overkant av bebyggelsen i området, mens for årlig nominell sannsynlighet for
større enn 1/5000 vurderes å gå helt til sjøen.
Lengst vest i utredningsområdet, øst og vest for Storelva, er det et potensielle
løsneområde for snøskred. Det er ingen kjente hendelser eller spor etter hendelser. På
vestsiden av elva er terrenget bratt med glissen skog. I skråningen over bebyggelsen øst
for elva er det noe tettere skog. Det kan ikke utelukkes at det kan gå mindre snøskred fra
skråningen.
Øst og vest av Storelva, lengst vest utredningsområdet, vurderes det at det er fare for
snøskred i og like under skråningene med årlig nominell skredfare større enn 1/1000 og
1/5000. Den bratte skråningen er her dekket av skog som trolig har noe stabiliserende
effekt på snølaget, og det anbefales å ikke hogge denne skogen (se vedlegg 4).
Snøskred fra løsneområdene på nordsiden av Fugltinden vil gå ned i Jusopdalen. Det
vurderes at disse vil stoppe i elvedalen bak utredningsområdet. Denne vurderingen er
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støttet av Ramms-modelleringer av store snøskred som indikerer at delvis vil snømassen
stoppe i dalsiden og delvis i elvedalen bak utredningsområdet.
12.3.3

Sørpeskred

Myr og tjernområdene ved kilden til Anderselva og side-bekken til Storelva er potensielle
løsneområder for sørpeskred. Vi har ikke kjennskap til sørpeskredhendelser i elvene,
men området hvor Anderselven munner ut i sjøen heter «Skrean», noe som kan indikere
tidligere skredaktivitet i område. Anderselva er dypt skåret ned i berg, og eventuelle
sørpeskred vil i stor grad følge det etablerte løpet til sjøen. Eventuelle mindre skred langs
Storelvas løp vil følge elveløpet til sjøen. Ved avbøyningen øverst i området vil større
skred kunne «skulpe» over eller erodere seg in i løsmasseryggen, men vil drenere inn i
løpet lengre nede.
Flere av se dype ravinene mellom Anderselva og Jusopelva kan følges opp over kanten
med myr- og tjernområder, og ligger topografisk til rette for sørpeskred. Stedsnavnet i
området tilsier også skredaktivitet.
Snøskred i fra Fugltinden ned i Jusopdalen vurderes å ikke kunne nå utredningsområdet,
men det vil nå elvedalen og kan potensielt demme opp elva. Det vurderes at det er fare
for sørpeskred som følger elveløpet. Like over veien, før løpet munner ut i sjøen vier det
seg betydelig ut.
Det vurderes at det er fare for sørpeskred langs løpene til Jusopelva, Anderselva og
Storelva med årlig nominell sannsynlighet på større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Langs
de mest markerte ravinene mellom Anderselva og Jusopelva vurderes faren for
sørpeskred å årlig nominell sannsynlighet på større enn 1/1000.
12.3.4

Jord- og flomskred

Ved Hammarnestet er det flere markerte raviner som går fra bratt terreng til sjøen. Det er
ingen tydelige tegn på at disse er skredførende, men det er forvitringsmasser i potensielle
løsneområder som gjør at det ikke kan utelukkes at det her kan gå flomskred langs
kanalene.
Det vurderes at den er fare for flomskred langs kanaler ved Hammarneset ved en årlig
nominell sannsynlighet på 1/1000 i selve ravinene og 1/5000 i en sone på utsiden av
ravinene.
Lengst vest i området er det bratt terreng med løsmasser i åsen over Brattli. Skråningen
er bevokst med trær som vil stabilisere og trekke ut vann fra løsmassene, men det kan
ikke utelukkes at det har kan løsne mindre løsmasseskred.
Det vurderes at årlig nominell sannsynlighet for jordskred er større enn 1/1000 og 1/5000
i skråningen over bebyggelsen på Brattli. Faresonene for dette vurderes å være
sammenfallende med faresoner for snøskred. Skråningen over Brattli er dekket av skog
som kan ha en stabiliserende effekt på løsmassene og det anbefales at denne skogen
ikke hugges (se vedlegg 4).
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Skogly
Området Skogly er om lag 800 m langt, i en vestvendt skråning på østsiden av
Balsfjorden, mellom utløpet av Stoksedalen og Lakselvdalen. NVE sine aktsomhetskart
viser at området potensielt kan være utsatt for jord- og flomskred, snøskred og
steinsprang.

Figur 26: Oversiktskart over området Skogly. Stedsnavn brukt i beskrivelsene under vises på kartet.

13.1 Beskrivelser
13.1.1

Berggrunn

Berggrunnen i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:250 000. De har kartlagt at
hele området består av kalkglimmerskifer/kalksilikatgneis.
13.1.2

Løsmasser

Løsmassene i området er kartlagt av NGU på målestokken 1:15 000. Størsteparten av
området er kartlagt som usammenhengende forvitringsmateriale. Langs fjorden er det i
nordre del av området kartlagt marine avsetninger. I underkant av de bratteste partiene er
det kartlagt skredavsetninger, mens de øvre delene av skråningen er kartlagt som bart
fjell.
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13.1.3

Observasjoner

Topografien i området er relativt jevn og slak i den nedre delen av skråningen, opp til litt
over E8 som går tvers gjennom området om lag 80 m o.h. Fra ca. 150 m o.h. blir
skråningen brattere enn 30°. Høyere oppe er det også enkelte partier som er brattere enn
45°. Skråningen fortsetter opp mot ca. 400 m o.h. hvor det blir betydelig slakere opp mot
toppen Holmevassfjellet på 509 m o.h. I de bratteste partiene er det stedvis slette
bergflater i dagen og stedvis et løsmassedekke (Figur 27a).
I de nedre delene av skråningen er det stedvis åpne gressmarker og stedvis tett
vegetasjon. Det er observert partier med død vegetasjon i skråningen, men det er ingen
tydelige renner nedover skråningen hvor alle trærne er døde eller knekt. Deler av trærne
som er døde eller veltet ligger oppover skråningen. Disse skadene på vegetasjon virker
dermed ikke å være skredrelatert.
På grunn av vegetasjonen er mange steder ikke mulig å se hvilke løsmasser som
befinner seg i skråningen (Figur 27b). Det er observert svært få steinblokker, heller ikke
helt oppunder bergskrentene i den øvre delen av skråningen. Enkelte steder finnes det
antydninger til mindre søkk i terrenget.
I skråningen drenerer det flere mindre bekker. Disse er lagt i stikkrenner under både E8
og gamleveien lenger nede. Bekken som drenerer ned mot det nedlagte gårdsbruket
«Skredet» er lagt i stikkrenne under E8 og brytes av en betydelig steinfylling for en
traktorvei mellom gamleveien og E8.

a)

b)

Figur 27: Foto fra kartleggingsområdet Skogly. a) Skråningen har tett vegetasjon, men enkelte
steder er der partier der skogen er knekt eller død. b) Skråningen sett fra nord mot sør. Et bratt parti
som ikke har vegetasjon er indikert i rødt.

13.2 Skredhendelser
Ingen av de lokale innbyggerne i området har hatt kjennskap til tidligere skredhendelser i
området. En av de lokale kunne opplyse at han har gått mye i terrenget over området,
men han at han så å si aldri har observert steinblokker i terrenget.
En gård i området heter «Skredet», og oppstrøms for denne er det en brattere skrent som
står markert på kartet som «Blårapet». Lenger sør er det også markert et stedsnavn som
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heter «Skredelvdalen». Dette indikerer at det kan ha skjedd skredhendelser her i tidligere
tider.

13.3 Skredfarevurdering
13.3.1

Steinsprang

På NGU sine løsmassekart er det i terrenget under de bratteste skrentene kartlagt
steinsprangsavsetninger. Vi har på vår befaring i terrenget ikke observert avsetninger
som tyder på at det har løsnet steinsprang av betydning i disse skrentene, selv om vi
stedvis har vært helt oppe ved foten av skrentene. Det er også opplyst fra en av de lokale
at han heller ikke har observert blokker i terrenget i dette partiet.
Det kan ikke utelukkes at det fra de aller bratteste partiene kan løsne en og annen blokk
fra tid til annen, men det vurderes som lite sannsynlig at slike blokker vil nå ned til
kartleggingsområdet. Vi vurderer at faren for steinsprang innenfor det kartlagte området
er mindre enn 1/5000 per år. Da steinsprang ikke er dimensjonerende skredtype er det
ikke utført modelleringer, ei heller tegnet faresoner for denne skredtypen.
13.3.2

Snøskred

I de bratteste partiene hvor det ikke er vegetasjon kan det i teorien løsne snøskred. Vi har
imidlertid ikke observert tegn på at dette har skjedd nylig, og kjenner heller ikke til
konkrete hendelser. Vi vurderer at snøskred kan løsne fra de bratteste partiene og nå ned
til området med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000, men vil ha en hyppighet
og utløpslengde som er mindre enn for sørpeskred, samt jord- og flomskred. Da snøskred
ikke er dimensjonerende skredtype er det ikke utført modelleringer, ei heller tegnet
faresoner for denne skredtypen.
13.3.3

Sørpeskred

Selv om det ikke foreligger informasjon om konkrete skredhendelser, så er det stedsnavn
i området som tyder på at det har gått skred her tidligere. Andre steder i Balsfjord er det
kjent at vestvendte skråninger kan være utsatt for sørpeskred. Topografisk ligger
forholdene til rette for at det kan løsne sørpeskred i de høyere delene av skråningen rett
vest for Holmevassfjellet. Sørpeskred herfra vil følge ned et bekkeløp ved stedet markert
på kartet som «Blårapet» og gå videre ned mot gården «Skredet». Sørpeskred kan
eventuelt også utløses som følge av demming av bekker på grunn av snøskred i øvre del
av skråningen.
Vi har modellert sørpeskredbaner ved hjelp av RAMMS::Debris Flow. Et eventuelt
fremtidig skred kan på grunn av stedvis lave topografiske terskler mellom ravinene ta litt
ulike baner nedover. Det vil trolig gå helt i sjøen. Lite tilsier at et slikt skred har gått de
siste ca. 70 årene. Vi vurderer at sannsynligheten for slike sørpeskred er mindre enn
1/100, men større enn 1/1000. I sjeldne tilfeller vil skredene kunne ha spesielt stort
utbredelse, og dette tilsvarer sonene med skredfare større enn 1/5000.
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13.3.4

Jord- og flomskred

I skråningen over kartleggingsområdet er det stedvis bratte partier som er dekket med
løsmasser. Observasjoner i felt gir antydninger på at det kan ha forekommet enkelte
mindre utglidninger av løsmasser i de bratteste partiene. Med dagens vegetasjons- og
terrengforhold kan det nok løsne enkelte slike skred også i fremtiden. I de fleste tilfeller vil
det være snakk om mindre utglidninger som vil stoppe opp der terrenget slakker av,
eventuelt i E8 som utgjør en betydelig topografisk barriere. Vi vurderer at faren for
jordskred er større enn 1/1000 ned til E8.
I enkelte tilfeller, spesielt dersom skredene er svært vannmettede og følger noen av de
nedskårne ravinene i terrenget vil de kunne få lenger utløp. Vi vurderer at flomskred vil
kunne nå helt ned til sjøen i slike tilfeller. Den årlige, nominelle sannsynligheten for slike
flomskred vurderes å være større enn 1/1000 langs de mest markerte ravinene og større
enn 1/5000 i en litt større sone rundt bekkene.
Sonene for sørpeskred og flomskred er stedvis sammenfallende, og er sammen de
dimensjonerende skredtypene.
Avskoging i de delene av terrenget som er brattere enn ca. 25° kan medføre at det
oppstår fare for skred steder hvor det i dag vurderes å ikke være fare.
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14

Indre Tennes
Indre Tennes er lokalisert på vestsiden i indre del av Balsfjorden (Figur 1). Området
består av en sørøstlig vendt skråning som stiger fra sjøen og opp til mindre topp/rygg på
om lag 517 m o. h. ved Tennesfjellet (Figur 28). Fylkesvei 859 går gjennom området i
nedre deler av utredningsområdet.
NVE sine aktsomhetskart viser potensielt kan være utsatt for snøskred samt jord- og
flomskred.

Figur 28. Kart over utrednings- og kartleggingsområdet ved Indre Tennes.

14.1 Beskrivelser
14.1.1

Berggrunn

Berggrunnen i området er i stor grad overdekket men er av NGU kartlagt (1:250.000
skala) til å være til å være av kalkholdige bergarter. Disse ligger i soner nedover
skråningen, som fra toppen utgjøres av kalkspatmarmor, konglomerat (breksje) med
dolomitt, kalkglimmerskifer/kalksilikatgneis og nederst i området med dyrka mark av
kvartsglimmerskifer.
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Berg er i hovedsak bare eksponert i bratthenget øverst i skråningen og i langsgående
rygger øverst i utredningsområdet. Foliasjonen i berget synes å være sub-horisontalt inn i
skråningen.
14.1.2

Løsmasser

NGU har gjennomført en detaljert kartlegging (1:15000) av løsmassene i de bebygde
områdene på Tennes (Sletten m. fl. 2006). Den detaljerte kartleggingen dekker hele
utredningsområdet for skredundersøkelsen. Skråningen videre oppover er kartlagt i
1:50.000 skala. I henhold til disse kartleggingene består utredningsområdet av marine
sedimenter opp til 25-30 m o.h. Over dette er det ved de dyrka områdene kartlagt
morenemasser med tynt forvitringsmateriale i forbindelse med bergryggene som krysser
gjennom området. I overgangen mellom marine avsetninger og morenemateriale over er
det utviklet stedvis utviklet strandlinjer i løsmassene. I skråningen over
utredningsområdet er løsmassene klassifisert som tykke sammenhengende skredmasser
nederst og tynnere skredmasser høyere opp. NGU har ikke kartlagt/observert
skredrelaterte løsmasser i utredningsområdet.
14.1.3

Observasjoner

Kartleggingsområdet ved Indre Tennes stiger fra fjorden og opp til ca. 430 m o.h. med
gradvis økende gradient. Fra 430 og opp til toppen av skråningen ved ca. 500 m o. h.
avtar gradienten. Terrenget er bratt nok for utløsing av skred hovedsakelig i et parti
mellom 300 – 430 m o.h. I dette områder er det mindre opptil vertikale berghamre.

Figur 29. Foto av skråningen over utredningsområdet ved Indre Tennes. Merk de "glatte" områdene
øverst i skråningen uten vegetasjon som delvis utgjør løsneområder for snøskred.

Nedre deler utgjøres av dyra mark, mens skråningene over stort sett er dekket med tett
løvskog. Et markert parti ved oppunder det bratteste skrenten er uten vegetasjon, mens
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det over dette spredt løvskog med gradvis avtagende tetthet. Toppen av skrenten er
bevokst med gras og busker.
I skråningen over utredningsområdet er det tett med markerte raviner som følger rett ned
skråningen med forholdsvis tett avstand. Noen av disse er vannførende. Ravinene er i
størrelsesorden 1 til 5 m dype nedskjæringer i forvitringsjord. Det observeres ingen klare
tegn til jord- eller flomskredaktivitet i løpene og disse er trolig i hovedsak dannet av
erosjon i forbindelse med vannføring/flom.
De fleste ravinene starter i brattskråningen øverst, men en ravine/bekkeløp,
«Berghaugelva», kan følges helt til toppen i av Tennesfjellet, hvor den har sitt utspring
ved et mindre tjern.

14.2 Skredhendelser
Ved utredningsområde Indre Tennes er det ikke registrert skredhendelser i NVEs
skreddatabase. Lokale opplyser at det er flere snøskredhendelser mot gården Fagerheim
sentralt i utredningsområdet.
x

Om natten den 27. januar 1889 gikk et snøskred ved Fagerheim på Indre Tennes
(Magelssen & Larssen, 1925). De fleste av bygningene på gårdstunet som ligger
på oversiden av Fv859 og en tilhørende husmannsplass like ved ble truffet.
Fjøset på gården og våningshuset på husmannsplassen ble ikke ødelagt. Det
oppholdt seg totalt 18 mennesker i husene, som alle sov i sine senger. Av disse
ble 17 reddet, mens en eldre skrøpelig kvinne ble funnet omkommet etter 5
timers leting. Alle husdyr overlevde hendelsen. Det beskrives at
bygningsmaterialer, innbo, klær og mat/for var eltet sammen i veldige
snømasser. Den skriftlige kilden beskriver ikke utløpslengde for skredet utover at
bygningene på gården ble tatt. Fra flere muntlige kilder er det opplyst at skredet
gikk til sjøen eller ut i sjøen. I den detaljerte beskrivelsen av skredet og
redningsarbeidet etter skredet (Magelssen & Larssen, 1925), nevnes det ikke
«sjøen» direkte men indirekte kan det synes som skredet nådde stranden. Det
beskrives ytterligere ett skred samme dagen som gikk «litt lengre ut på stranden»
men som ikke ga skader. Det er uklart om det her menes ut mot sjøen eller ut
over stranden langs fjorden. Hendelsen er konservativt antatt å ha gått helt ned til
sjøen (Figur 30). Etter skredene var det fremdeles «veldige snemasse lutende
utover oppe i fjellet» slik at beboerne på en gård i nærheten ikke oppholder seg
hjemme den påfølgende natten.

x

Det fortelles i tillegg om tre ytterligere hendelser med snøskred i 1971,1991 og
2003/04 (Figur 30). Skredet i 1971 stoppet om lag 10 m fra bygningene på
gården Fagerheim, mens de to siste hendelsene stoppet på innmarken noe
lengre bak huset.
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Figur 30. Registrerte hendelser ved gården Fagerheim ved Indre Tennes. Hendelsen fra 1889 tok
med seg flere gårdshus fra gården merket med pil. Antageligvis gikk dette skredet til stranden.

14.3 Skredfarevurdering
14.3.1

Steinsprang

Terrenghelning tilsier at det kan være potensielle løsneområder for steinsprang øverst i
skåningen. Bergets beskaffenhet, med overflate som hovedsakelig følger skråningen,
vurderes potensiale for utløsning av steinsprang å være liten. Det er ikke observert
betydelige steinsprangsavsetninger under løsneområdene og det vurderes at det ikke er
omfattende steinsprangsaktivitet i skråningen. Siktevinkelen mellom potensielle
løsneområder og toppen av uteredningsområdet er om lag 25° og eventuelle steinsprang
fra toppen vurderes å ikke ha rekkevidde ned til utredningsområdet.
Vi vurderer at det ikke er fare for steinsprang ned til utredningsområdet fra skråningen
over Indre Tennes.
14.3.2

Snøskred

Flere hendelser av snøskred ved Indre Tennes viser at snøskred utgjør en fare i området.
Skråningene ligger i le for dominerende snøførene vindretning og vil kunne samle mye
snø i løsneområdene øverst i skråningen, som i stor grad ikke er bevokst med skog.
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Det er utført simuleringer av snøskred i RAMMS::Avalanche av potensielle løsneområder
i skråningen over Indre Tennes. For å gjenskape observerte hendelser er det nødvendig
å benytte konservative verdier blant annet med snøtykkelse og friksjon. Modelleringene
indikerer at snøskred vil nå utredningsområdet fra Ryvik/Vollelva sentralt i området til
Rennerelva ved utredningsområdets avgrensing i sørvest. Lengst ned i
utredningsområdet mellom Fagerheim/Einnes og Rynes/Ryvoll hvor større skred kan nå
sjøen.
De registrerte hendelser (Figur 30) er utelukkende ned mot bebyggelsen ved Fagerheim,
og har ved hendelsen i 1889 også rammet gården på Fagerheim og trolig hatt utløp helt
ned til strandsonen. Det er også i skråningen over Fagerheim at det bratte
vegetasjonsløse området er mest markert.
Basert på blant annet registrerte hendelser og modelleringer vurderes årlig nominell
sannsynlighet for snøskred i utredningsområdet å være større enn 1/100 på jordene over
gårdstunene i området mellom Myrbakken og Ryvik og i en lobe ned til fylkesveien ved
Fagerheim. Denne inkluderer bebyggelsen på oversiden veien på Fagerheim. Faresonen
for årlig, nominell sannsynlighet på større enn 1/1000, vurderes å gå ned til stranden i
samme området og omfatter tunene på Einnes og den delen av Fagerheim som ligger på
nedsiden av fylkesveien. Sonen vurderes videre å omfatte deler av tunene ved Ryddheim
og Ryvoll. Faresonen for skred med større sannsynlighet enn 1/5000 strekker seg ned til
sjøen mellom Fagerheim/Einnes og Rynes og dekker det meste av gårdstunet ved Ryvik.
14.3.3

Sørpeskred

Det er ingen kjente sørpeskred i området. De fleste av ravinene starter også fra
underkanten av bratthenget og har ikke utspring fra typiske løsneområder for sørpeskred.
Berghaugelva som kommer ned til gården Ryddheim kan følges til topps og har sitt
utspring fra et mindre tjern/myr området. Dette anses som et potensielt løsneområde for
sørpeskred. Mangel på observerte hendelser og skredavsetninger indikerer at dette ikke
er hyppige hendelser, men det vurderes at dette ikke kan utelukkes. Det er utført
modellering av sørpeskred langs Berghaugelva i RAMMS::Debris Flow. Denne antas å gi
en viss indikasjon på hvordan et eventuelt sørpeskred langs dette bekkeløpet vil oppføre
seg i forhold til terrengformene i skråningen.
Modelleringer indikerer at mye av skredmateriale stopper på jordene over bebyggelsen.
Det forholdsvis flate landskapet gjør likevel at det er vanskelig å vite hvilken retning
massene vil gå på tunet ved Ryddheim. Det vurderes at faresonen for >1/1000 for
sørpeskred langs Berghaugelva strekker seg ned til vegen og er dimensjonerende for
skredfaren ned til veien ved Ryddheim.
Tilsvarende situasjon med raviner/bekkefar med utspring fra flater områder over
bratthenget er tilstede lengst sørvest. Alle disse løpene avbøyes mot øst i Rennerelva
som ledes av en markert øst-vestlig rygg ved Båtmoen, og eventuelle sørpeskred fra
flatene over skråningen vil følge Rennerelva. Snøskred i skråningen i dette område vil
stoppe i Rennerelva og kan potensielt være en kilde for sørpeskred ved at det samler
vann i snømassene som etterhvert kan mobiliseres.
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Det vurderes at sørpeskred langs Rennerelva kan opptre med større årlig nominell
sannsynlighet enn 1/100. Eventuelle skred vil følge det markerte elveløpet til sjøen.
14.3.4

Jord- og flomskred

Skråningen over utredningsområdet på Indre Tennes består av i hovedsak forvitringsjord i
opptil tykk mektighet, med til dels sterk ravinering. Det er ikke funnet spor etter til levéer
eller vifter som tyder betydelig jordskredaktivitet, verken i denne undersøkelsen eller i
detaljundersøkelsen utført av NGU (Sletten m. fl., 2006). Det kan ikke utelukkes at det
kan går skred i ravinene. Eventuelle kanaliserte jordskred som vil stoppe på jordene
øverst i utredningsområdet, mens flomskred kan følge ravinene lengre inn i
utredningsområdet.
Det kan ikke utelukkes at flomskred kan nå uteredningsområdet ved Indre Tennes, men
faren er i hovedsak mindre enn for andre skredtyper og denne faren er med unntak av et
område omkring Vollelva, ikke dimensjonerende for skredfaren i området. Langs Vollelva
vurderes årlig nominell sannsynlighet for skred å være større enn 1/5000.
Skogen i skråningene over Indre Tennes har trolig en stabiliserende effekt på
løsmassene i terrenget brattere enn 25° (se vedlegg 4) og det anbefales at denne ikke
hugges.

repo001.docx 2012-03-29

70 (93)
RAPPORT
08.12.2015
15161001-R01-A01
SKREDFAREKARTLEGGING – BALSFJORD KOMMUNE

15

Slettnes
Området på Slettnes ligger mellom tettstedene Nordkjosbotn og kommunesenteret
Storsteinnes, helt innerst i Balsfjorden. I øst avgrenses utredningsområdet av utløpet til
Buktelva, mens det strekker seg til gårdsbruket Viken like øst for Loddbukta (Figur 31).

Russenesbukta

Figur 31. Oversiktskart over utredningsområdet ved Slettnes og terrenget over området.

Området er ca. 3,4 km langt med spredt bebyggelse som i hovedsak er lokalisert omkring
gårdstun. Mellom bebyggelsen og sjøen krysser FV295 området, mens E6 er lokalisert i
skråningen over utredningsområdet. Bak utredningsområdet stiger terrenget med
tiltagende bratthet opp til Durmålsfjellet (1055 m o.h.). Det skal utredes faresoner i et
område fra nedersiden av E6 og ned til sjøen.
NVE sine aktsomhetskart viser potensielt kan være utsatt for snøskred samt jord- og
flomskred.

15.1 Beskrivelser
15.1.1

Berggrunn

Berggrunnen i området ved Slettnes består av klorittskifer i vest og gabbro i øst, men en
bergartsgrense som skrår fra like øst for Piggtinden og ned, nordvestover til Steinberg/
Libakken (Figur 31) (kilde: NGU.no)

repo001.docx 2012-03-2914

71 (93)
RAPPORT
08.12.2015
15161001-R01-A01
SKREDFAREKARTLEGGING – BALSFJORD KOMMUNE

15.1.2

Løsmasser

Løsmassene er kartlagt av NGU i detaljert skala (1:15000) i nedre deler av skråningen
(Figur 32) og mer overordnet skala over dette. Utredningsområdene består av marine
sedimenter opptil en strandlinje ved 40-50 m o.h. Over strandlinjen er det kartlagt tykke
morenemasser opptil om lag 200-300 m o.h. Over dette er det kartlagt løsmasser av
varierende mektighet bestående av forvitringsjord, morenemasser og skredmasser. Øst
for Piggtinden ligger tykke løsmasser i bratt terreng helt opp til om lag 750 m o.h. Øverst
opp mot toppen det stedvis bart berg og stedvis berg under et tynt humusdekke (lengst
vest).

Figur 32. Løsmassekart over Slettnesområdet, (kilde: Sletten m. fl., 2006 og ngu.no).
Hovedenhetene er forenklet påført. Skredløp er markert med svart stiplet linje.

Sletten m. fl. (2006) har kartlagt skreddvifter ned i utredningsområdet i forbindelse med
tydelige skredløp i skåningen over (Figur 32):
x

Øst i utredningsområdet er 3 viftesystemer i forbindelse med markerte skredløp.
Skredløpene kan følges opp i skrenten til om lag 400 m o.h.

x

Ved Nyheim/Slettnes er det kartlagt en større vifte over E6 som deler seg i to
lober inn i utredningsområdet. Viften ligger i hovedsak i forbindelse med et
tydelig skredløp (Mølnelva) som strekker seg helt til oppunder bergskrentene
like øst for Piggtinden ved 750 m høyde. På befaring høsten 2015 ble det
observert tydelige levéer fra E6 og helt opp til toppen av løpene, trolig er dette
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hovedsakelig etter skredhendelsen i 2014 (se under). Dette løpet drenerer et
stort område øverst i skråningene øst for Piggtinden. Østligste del av
viftesystemet er i forlengelsen av skredløp som starter om lag 350 m o.h.
x

Lengst øst i utredningsområdet er det en vifte i forlengelsen av et skredløp som
starter 250-290 m o.h.

15.1.3

Observasjoner

Terrenget ved Slettnes er karakterisert av slake skåninger fra sjøen og omtrent der E6
går. Terrenget blir gradvis brattere oppover mot kanten ved Durmålsfjellet og ryggen
vestover mot vest. Øst for Piggtinden er terrenget brattere enn 25° fra om lag 200 m o.h.
og opp til toppen, mens det vest for Piggtinden er partier med slakere terreng over 200 m
o.h.
Skråningen over E6 er bevokst med tett og spredt skog opptil omlag 400 m o.h. Langs
Mølnelva ved om lag 180 m o.h. er det fallen skog i et belte nedover i skåningen i
forbindelse med en sving i bekkeløpet. Over 400 m o.h. er det busk og gress vegetasjon i
områdene med løsmasser og bart berg.

Figur 33. Bilde av skråningen ved det østre delen av utredningsområdet. Flere skredløp ses i
«botn» under bergveggen øverst i skråningen.
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Europaveien (E6) like over utredningsområde er delvis anlagt på fylling med en
varierende grøft på oversiden og en bratt skråning på nedsiden av veien. Ved kryssende
raviner dannes betydelige «basseng» på oversiden av veien. Størrelsen på disse er
avhengig av ravinenes dybde. Grøften på oversiden er ikke like markert ved skredløpet
«Mølnelva» hvor forsenkingen er liten mens det ved skredløpet over Loddbukta er
betydelig med opptil 8-10 m høydeforskjell mellom bunn ravine og vegbanen. Drenering
gjennom veien er delvis stikkrenner (typisk 80 cm), mens det noen steder er underganger
(kulverter) for traktorveier til oversiden av E6.

Figur 34. Bilde av fyllingskant på oversiden av E6. Bildet er tatt like over østre del av
utredningsområdet.

15.2 Skredhendelser
Jord- og flomskred
Det er registrert 3-4 hendelser med jord- og flomskred i utredningsområdet ved Slettnes:
x

Ved gården Loddbukt gikk det den 23.07.1867 fjomskred (skrednett.no).
«…gikk et stort stein- og jordskred helt ned på innmarken. Barna paa gaarden
var oppe på marken, og en liten pike blei ulykkeligvis tatt med i skredet og drept.
Den skade som skredet foraarsaket paa eiendommen var saa betydelig, at
formannskapet litt senere gjorde fogden oppmerkskom paa, at det vilde være
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fornødent av den grunn å sette ned gaardes matrikkelskyld» (Magelssen &
Larssen, 1925).
Antageligvis gikk skredet i den markerte ravinen («Stordalen») som kommer ned
til Loddbukt, på den viften som ligger lengst til øst i den vestre dele av området
(Figur 32).
x

Ved «Nyheim» vest i området er det registrert en hendelse i Skrednett. Dette var
et flomskred som gikk over både E6 og Fv295. I henhold til Skrednett gikk dette i
august 2004. Fra grunneier for huset vest for kanalen (Gnr/bnr 32/10) har vi fått
informasjon om at det har gått to skred ned hit, ett i 1999 og ett i 2014. Skredet i
2014 er også beskrevet i artikkel i Nordlys (Nordlys.no, 07.08.2014). Det er mulig
at hendelsen er registrert i skrednett med feil dato eller om det her er totalt 3
hendelser. Ved nyeste hendelsen krysset skredet E6 og fortsatte ned det vestlige
bekkeløpet. Ved tunet til bolighuset vest for bekken flommet det utover og det ble
avsatt opptil 50 cm masser opptil uthuset nærmest bekken, før skredmassene la
seg over fylkesveien på nedsiden. Ifølge grunneier startet skredet helt oppunder
bratthenget om lag 750 m o.h. og laget et nytt synlig skredløp i løsmassene her
oppe. Det ble ved befaring langs E6 og på helikopterbefaring observert levéer
langs det meste av løpet (Figur 35). Ved E6 var det tydelige skader på skogen
tett til løpet.

Figur 35. Bilder av skredbanen i Mølnelva fra løsneområdet (venstre) og fra oversiden av E6.

Snøskred
Den 13. april i 2001 gikk det et snøskred i området ved Kristenholaksla vest i skråningen
over utredningsområdet. Skredet er anslått til å være 80 m bredt og mer enn 500 m langt.
Skredet ble utløst av skiløpere som så vidt klatre å berge seg unna. Den falne skogen
langs nedre deler av Mølnelva tyder på snøskredaktivitet. Skadene på skogen går ikke
lengre ned enn om lag 110 m o.h., og videre ned til E6 er det øyensynlig intakt, tett
granskog.

15.3 Skredfarevurdering
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15.3.1

Steinsprang

Det finnes noen potensielle løsneområder for steinsprang i skråningen over
utredningsområdet på Slettnes. I hovedsak ligger disse øverst i skråningen. Det finnes
ingen spor etter tidligere steinsprangsaktivitet i utredningsområdet og største siktevinkel
mellom overkant av området og høyeste potensielle løsnepunkt er 26°.
Det vurderes at det ikke fare for steinsprang mot utredningsområdet ved Slettnes.
15.3.2

Snøskred

Det er observert snøskred og skader på skog som potensielt stammer fra
snøskredaktivitet. Disse stopper over utredningsområdet, men viser at snøskred er en
potensiell fare. Områdene like øst for Piggtinden utgjør store slette områder med
terrenghelninger på mellom 30-45°, både ved en nordvestvendt skråhylle øverst oppe og
ved et slett område langs ryggen helt i øst. Det er lite eller ingen vegetasjon i disse
områdene. Eksponeringen av fjellsiden er nord til nordvest. Ved de dominerende
nedbørsførende vindene fra NV vil mye av snøen blåse bort og inn i Yterdalen øst for
området. Det kan likevel ikke utelukkes at det kan akkumuleres nok snø i spesielle
værsituasjoner til at det kan løsne snøskred fra disse områdene.
Det er utført simuleringer av snøskred ved hjelp av RAMMS::Avalanche. Det er modellert
skred fra flere større og mindre potensielle løsneområder øst for Piggtinden, samt mindre
og mellomstore områder på vestsiden av Piggtinden og videre vestover under
Durmålstinden og Sandbukttinden.
Det vurderes at snøskred som kan nå inn i utredningsområdet ved Nyheim og østover, og
ved nedenfor Kristenholaksla. Den årlige, nominelle sannsynligheten for skred vurderes å
være større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 i loben under Kristenholaksla og større enn
1/1000 og 1/5000 i området øst for Nyheim. Snøskred er stedvis den dimensjonerende
skredtypen men ingen av faresonene for snøskred omfatter bebyggelsen i området.
15.3.3

Sørpeskred

Det er ingen positive indikasjoner på at sørpeskred går i området, og det er ingen typiske
løsneområder for sørpeskred. I spesielle tilfeller vil en kombinasjon av mindre snøskred
som stopper i dreneringsrørene og kraftig nedbør/snøsmelting kunne føre til sørpeskred.
Det vurderes at faren for sørpeskred ved Slettnes ikke er dimensjonerende for skredfaren
i området og at faresonen for jord- og flomskred dekker eventuelle sårbare områder.
15.3.4

Jord- og flomskred

Flere kjente hendelser og skredavsetninger vitner om at det går jord- og flomskred ved
Slettnes. Spesielt gjelder dette i den lengst øst og lengst vest i området. Mye løsmasser i
bratt terrenget helt opp til 750 m o.h. utgjør potensielle løsneområder for fremtidige skred.
E6 krysser gjennom skråningen over utredningsområdet på fyllinger som vurderes å
redusere rekkevidden av mindre hyppige hendelser, mens det vil ha mindre betydning for
større mer sjeldne hendelser.
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Det er utført simuleringer av flomskred ved hjelp av RAMMS::Debris Flow. Basert på
terrenghelning og tilstedeværelse av løsmasser er det representative områder for de ulike
dreneringssystemene i skråningen. Det er lagt vekt på å modellere løsmasser øverst i alle
skredløp for belyse hvordan skredet beveger. Flomskred er styrt av topografi og på grunn
av den forholdsvis grove terrengmodell (5x5 m) som er tilgjengelig i området vil skredene
i modelleringene i mange tilfeller spre seg arealmessig over enn større området enn i en
reel situasjon.
Det vurderes at jord- og flomskred er den mest omfattende og den dimensjonerende
skredfaren i utredningsområdet ved Slettnes. Årlig nominell sannsynlighet for skred
vurderes å være større enn 1/100 i og langs dreneringskanaler i forbindelse med
skredløpet «Mølnelva». Ved de andre ravinene avskjæres løpene av E6 og det vurderes
at mindre hendelser (>1/100 sannsynlighet) vil begrenses her og at det eventuelt vil
fortsette som flom gjennom området og ned til sjøen. Det vurderes at større hendelser vil
kunne passere inn i området og der det er markerte ravinene med utspring fra bratt
terreng med løsmasser og skredfaren er vurdert å være større enn 1/1000 langs disse
raviner/bekkeløp. Videre vurderes det at ekstreme hendelser vil kunne endre løp og spre
seg i et større område og det er vurdert at skredfaren med årlig nominell sannsynlighet på
større enn 1/5000 dekker hele den øvre dele av utredningsområdet og går helt ned til
sjøen lengst vest (Viken-Storfjell) og i øst (Nyheim-Slettnes og ved Russenesbukta).
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16

Kilen
Området omfatter både den nordvestlige og den sørøstlige dalsiden ved Kilen, der hvor
vannskillet mellom Balsfjord og Storfjorden går. I nordvest går terrenget relativt bratt opp
mot ca. 8-900 m o.h. og videre inn mot Kilafjellet (1082 m o.h.). I sørvest er skråningen
slakere, men går opp til Sørfjelltinden som ligger på 1468 m o.h. Området er ca. 4 km
langt.
NVE sine aktsomhetskart viser potensielt kan være utsatt for jord- og flomskred og
snøskred.
I forhold til observasjonene gjort i felt, samt skredfarevurderingene er det funnet mest
hensiktsmessig å omtale de to dalsidene hver for seg.

Figur 36: Oversiktskart over området Kilen. Stedsnavn brukt i beskrivelsene under vises på kartet.

16.1 Beskrivelser
16.1.1

Berggrunn

Størsteparten av området er kartlagt på NGU sine berggrunnskart i målestokk 1:50 000. I
begge dalsider består berggrunnen av en lagrekke i Målselvdekket og Senjadekket som
kan følges oppover skråningen. Lagene faller slakt mor nordøst. Nederst er bergarten
meta-arkose og glimmerskifer, videre mylonittgneis, glimmerskifer, marmor og over det et
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nytt lag med glimmerskifer. Øverst i dalsidene er berget en granitt-biotittgneis i
Dyrøydekket.
16.1.2

Løsmasser

Figur 37: Løsmassekart fra NGU med fokus på skredrelaterte avsetninger.

Løsmassene i området er kartlagt på målestokken 1:250 000 av NGU. I en del av den
nordvestlige dalsiden er det også gjort en grundig undersøkelse av løsmassene, med
fokus på skredrelaterte avsetninger (Figur 37). Her er det blant annet også gjort
dateringer av skredavsetninger. Dalen består i hovedsak av breelvavsetninger,
elveavsetninger og myr i dalbunnen. I dalsidene er det vesentlige moreneavsetninger
som avtar i mektighet oppover. Det er stedvis mektige skredavsetninger, spesielt i den
nordvestlige dalsiden hvor skredløp og skredvifter dominerer i landskapet. I de øvre
delene av skråningen er det bart fjell eller forvitringsmateriale. Der elven Kila løpet ut i
dalen er det en større vifteform, trolig primært med flomavsetninger og noe
skredavsetninger. Det er også vifteformer ved utløpet av andre elver og bekker.
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16.1.3

Observasjoner

Nordvestlig dalside
Den nordvestlige dalsiden er slak i nedre del, men blir gradvis brattere (Figur 38a). I øvre
del er det vertikale skrenter som går opp til ca. 900 m o.h. Fjellsiden har en rekke skar i
øvre del, de fleste av dem med tydelige skredbaner nedstrøms. Rundt disse løpene er
det en del tydelig tegn på hyppig skredaktivitet, for eksempel manglende vegetasjon
rundt skredløpet (Figur 38b). Lenger nede kan det rundt de største skredløpene sees
større vifteformer (Figur 38c). På enkelte av disse er terrenget tydelig preget av kanaler
og levéer bestående av blokker. Noen steder sees det tegn etter ferske skred. I hele
dalsiden for øvrig kan det sees spor etter skred i form av arr i løsmassene og baner i
vegetasjonen. De fleste steder i denne dalsiden er tregrensen på om lag 200 m o.h., selv
om den stedvis strekker seg opp til ca. 350 m o.h.

a)

b)

c)

Figur 38: Bilder fra den nordvestlige dalsiden ved Kilen. a) Oversikt over dalsiden. Det kan sees en
del tydelige skredløp og -vifter. b) Spor etter snøskred rundt et bekkeløp der det ikke er vegetasjon.
c) Skredvifter i den nedre delen av dalsiden. Enkelte har ganske ferske spor etter skred.

Sørøstlig dalside
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I den sørøstlige dalsiden er terrenget vesentlig slakere enn i den nordvestlige dalsiden.
Den sørlige delen av denne dalsiden preges av terreng som er ca. 20-40° grader bratt.
Stedvis kan det skimtes spor etter mindre utrasinger. Stort sett er vegetasjonen intakt i
form av tett løvskog opp til ca. 400 m o.h. I terrenget over gården Kilen er det en rekke
raviner og nedskjæringer i løsmassene.
I den sentrale delen av den sørøstlige dalsiden drenerer Forelva ut av Forelvholet (Figur
39a). Denne kommer terrenget opp under Sørfjelltinden (1458 m o.h.). Ved Forelvmo kan
det skimtes antydninger til en vifteform der elva kommer ut i dagen. Elven går for øvrig i
et tydelig nedskåret elveløp i terrenget. I enkelte deler av botnen Forelvholet er det
skrenter som er brattere enn 45° fra ca. 500 m o.h. og oppover. Det er ikke observert
noen tydelige skredavsetninger i denne delen av området, men det er observert
antydninger til spor i vegetasjonen som kan skyldes snøskred i de høyereliggende delene
av skråningen (Figur 39b).
Lengst nordøst i den sørøstlige dalsiden preges skråningen av å være slakere enn ca.
25° helt opp til om lag 500 m o.h. Det er imidlertid en rekke raviner og mindre
nedskjæringer i det som virker å være et løsmassedekke bestående av morene (Figur
39c). Det er ikke observert tydelige tegn på skredavsetninger i dalbunnen i forbindelse
med ravinene.
I enkelte av de største ravinene drenerer det bekker, blant annet Skredelva som renner
ned mellom Myran og Myrstad (Figur 39d). Denne bekken har sitt oppgav i et flatere parti
på om lag 700 m o.h. (Figur 39e). Den renner over et knekkpunkt i terrenget på ca. 600 m
o.h. hvor terrenget blir brattere nedstrøms. Det kan sees partier lokalt langs Skredelva
som ikke har noe særlig vegetasjon. I enkelte lokalt bratte partier i denne delen av
dalsiden for øvrig er det observert antydninger til arr etter mindre utglidninger i
løsmassene. Det er vegetasjon i form av løvtrær og busker opp til om lag 400 m o.h.
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a)

b)

c)

d)

e)

Figur 39: Bilder fra den sørøstlige dalsiden ved Kilen. a) Den sentrale delen av den sørøstlige
dalsiden ved Kilen. Forelva kan sees sentralt i bildet. Sørfjelltiden er skjult bak skyene sentralt i
bildet. b) Skredelva og en annen elv kan sees sentralt. For øvrig skimtes en rekke
raviner/nedskjæringer i løsmassene. c) Nedskjæringer i løsmassene i den nordøstlige delen av
dalsiden, sett fra dalbunnen. Disse ligner i karakter på nedskjæringene som også er i den
sørvestlige delen av dalsiden. d) Et flatere parti som er kildeområdet til Skredelva på om lag 700 m
o.h. Bildet er tatt mot øst. e) Antydning til et skredløp i form av spor i vegetasjonen.

16.2 Skredhendelser
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Det er innhentet kunnskap om historiske skredhendelser fra lokale i området, samt i
samtaler med geologer i Statens vegvesen i Troms.
x

På Skrednett finnes det informasjon om en historisk snøskredhendelse fra 14.
mars 1880 mot gården Kilen. Snøskredet løsnet på kvelden i den nordvestlige
dalsiden, under Nordfjellet etter en nordvestlig snøstorm som hadde lagt ned
over 2 m snø. Skredet gikk tvers over dalen og tok 5 menneskeliv. Skredet var 2
km bredt og tok 11 telegrafstolper. En tjenestejente som oppholdt seg i fjøset
overlevde.

x

I 1953 gikk det et snøskred fra den sørøstlige dalsiden ved Forelvmo. Skredet
gikk ned på jordet i overkant av husene.

x

På Skrednett ligger det informasjon om et sørpeskred som gikk ned på E6 rett
nord for kommunegrensen mot Storfjord. Skredets plassering er imidlertid opplyst
å ha en usikkerhet på +/- 500 m, noe som kan medføre at det i realiteten har gått
innenfor utredningsområdet. Skredet gikk den 20. februar 2004 etter en periode
med regn.

x

En snøskredhendelse er registrert på Skrednett rett E6 nær gården Kilen.
Skredet er registrert 30. april 2015, men er oppgitt å ikke være fra den dagen.
Skredet er beskrevet som et tørt flakskred, sannsynligvis utløst av skavlbrekk.
Skredet er trolig fra høyere oppe i skråningen.

x

NGU har gjort grundige undersøkelser i flere gravegroper i den nedre delen av
den nordvestlige dalsiden ved Kileng, mellom bekkene Hansjordelva og
Vasskredelva. I gravegropene har de funnet tydelige spor etter både jordskred og
snøskred. Datering av ulike lag i stratigrafien viser frekvensen på slike skred ved
de undersøkte lokalitetene ligger mellom 1/350 og 1/530.

For øvrig informerer de lokale om at det går årlige snøskred enkelte steder i den
nordvestlige dalsiden, men at disse ofte stopper relativt høyt i skråningen. Ca. hvert 5-6
år i gjennomsnitt har snøskred nådd ned til kraftlinjene, noe som har medført skader på
mastene flere ganger.
NGU sier i sin rapport også at det går snøskred nærmest årlig i dalen, og at det har gått
jord- og flomskred flere ganger de siste tiårene
Det er også opplyst at skikjøring i dem sørøstlige dalsiden tidvis har utløst mindre
snøskred i de høyere og brattere partiene, men at disse ikke har gått ned mot vei og
bebyggelse. De lokale har opplyst at de ikke kjenner til at det noen gang har gått øvrige
skred fra den sørøstlige dalsiden.

16.3 Skredfarevurdering
16.3.1

Steinsprang

Fra den nordvestlige dalsiden er det ikke observert større, avgrensede partier, selv om
det ikke dermed kan utelukkes at det kan finnes slike partier. Berget er for det meste
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ganske massivt, og oppsprukkede blokker stort sett mindre enn noen m 3. Stedvis kan det
sees spor i de øvre delene av terrenget etter relativt ferske steinsprang. Det kan helt klart
løsne steinsprang og kanskje mindre steinskred fra de bratteste skrentene øverst i
skråningen. Modelleringer i RockyFor3D indikerer at steinsprang for det meste ikke vil nå
ned til utredningsområdet. Vi har ikke observert noe tydelige steinsprangsavsetninger i
dalbunnen.
Vi vurderer at kun større steinsprang og steinskred kan nå ned til de øvre delene av
utredningsområdet i nordvest med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000. Noen
få steder i denne nordvestlige dalsiden kan også steinsprang nå så vidt innenfor
utredningsområdet med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000. Steinsprang med
årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100 stopper vesentlig høyere oppe i terrenget.
Fra dalsiden i sørøst er det ingen tydelige løsneområder som kan medføre skred som når
til utredningsområdet. Det er derfor heller ikke utført modelleringer av steinsprang her. Vi
vurderer at det ikke er fare for steinsprang fra den sørøstlige dalsiden.
16.3.2

Snøskred

I den nordvestlige dalsiden går det årlige snøskred, noe både lokale opplyser om og det
kan sees tydelige spor etter i terrenget. Det er også tydelig at slike skred i enkelte tilfeller
kan nå langt. Ved nordvestlige vinder vil det kunne samle seg store mengder snø i de
øvre delene av skråningen. Skredet i 1880 er trolig et ekstremt tilfelle, men viser at
snøskred kan få svært lange rekkevidder her. Det er opplyst at en snøstorm la ned om
lag 2 m snø, noe som antas å være nede i dalen. Det kan derfor ha vært betydelig med
snø oppe i fjellsiden hvor skredet løsnet. For å gjenskape skredet fra 1880 har vi
modellert snøskred i RAMMS med opptil 4 m bruddkant. Slike skred vurderes å være
sjeldne, men vil kunne forekomme ved nordvestlige vinder kombinert med mye nedbør. Vi
har også gjort RAMMS-modelleringer i fjellsiden i nordvest for øvrig, som indikerer at
skred i enkelte tilfeller kan nå ned til dalbunnen og i enkelte tilfeller lenger. Alfa-Betamodelleringer indikerer det samme. Ved ekstreme skredhendelser fra nordvest kan nok
skredvind også gjøre skade på bygg eller mennesker.
Vi vurderer at snøskred kan nå noe innenfor utredningsområdet med en årlig nominell
sannsynlighet større enn 1/100. Videre vurderer vi at snøskred med årlig nominell
sannsynlighet større enn 1/1000 kan nå på tvers av dalen, nesten til E6. Ved Kilen, hvor
skredet gikk i 1880 vurderes sonen med skredfare 1/1000 å krysse veien. Vi vurderer at
skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000 kan nå omtrent til E6 i hele
dalføret, noe steder noe forbi veien.
Fra den sørøstlige dalsiden er det lite som tyder på at det går snøskred ofte. Det finnes
imidlertid mange steder som er bratte nok til å fungere som løsneområder dersom værog vindforhold i sjeldne tilfeller skulle føre til at det legger seg mye snø på kort tid i
dalsiden. Skredet fra 1953 viser at det spesielt langs Forelva kan komme snøskred.
Skred i denne elva kan komme fra en rekke ulike løsneområder opp under Sørfjelltinden
og i botnen vest for denne. Også andre steder i skråningen kan det ikke utelukkes at det
kan komme skred som når utredningsområdet i sjeldne tilfeller. Modelleringer i RAMMS
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indikerer at de fleste større skred som løsner i skråningen stort sett vil gå ned til
dalbunnen.
Vi vurderer at snøskred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100 kan nå et lite
stykke ut på viften ved Forelvmo, men vil ellers ikke berøre utredningsområdet. Vi
vurderer videre at snøskred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000 vil kunne
stedvis nå til E6 og deler av bebyggelsen i dalen. Videre vurderer vi at snøskred under
ekstreme forhold kan nå omtrent til E6 og stedvis forbi med årlig nominell sannsynlighet
større enn 1/5000.
Snøskred er dimensjonerende skredtype i størsteparten av kartleggingsområdet.
16.3.3

Sørpeskred

Langs elveløpet «Skredelva» i den sørøstlige dalsiden er det observert tegn i terrenget
som tyder på at det kan ha løsnet sørpeskred tidligere. Det er også observert et flatere
område ved om lag 700 m o.h. som kan være et potensielt løsneområde for sørpeskred.
Modelleringer i RAMMS::Debris Flow viser at eventuelle sørpeskred her drenerer over en
terskel på ca. 600 m o.h. og ned bekkeløpet, hvor det er observert spor i vegetasjonen
langs løpet på at det kan ha gått skred.
Vi vurderer at sørpeskred kan løsne langs dette elveløpet med årlig sannsynlighet større
enn 1/100. Modelleringer antyder at slike skred i stor grad vil stoppe opp når de når ned
til E6 og jordene rett nedenfor, selv om trolig vannmassene vil nå videre ned til elva i
dalbunnen. Sonene med skredfare større enn 1/1000 og 1/5000 vil være sammenfallende
med sonen med skredfare større enn 1/100.
16.3.4

Jord- og flomskred

I den nordvestlige dalsiden er det liten tvil om at det går jord- og flomskred. Det er både
tydelige spor etter slike skred i form av renner og vifter, samt at NGU har kartlagt
frekvensen på jordskred i gravegroper. Utbredelsen av viftene gir en sterk indikasjon på
lengste utløp av skredene, men enkelte av de finere massene kan ha gått lenger. I de
mest ekstreme tilfellene kan slike skred ha gått helt i elva midt i dalen. Ettersom det
foreligger mye informasjon om hendelser gjennom NGU sitt arbeid her, og det er tydelig
at snøskred er den faretypen som når lengst er det ikke utført modelleringer av jord- og
flomskred i dette området.
Vi vurderer at jord- og flomskred med skadelig potensial fra skråningen i nordvest kan gå
omtrent til elva med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000. Noe finstoff og
skredmasser kan nok i ekstreme tilfeller også gå noe lenger over elven, men vi vurderer
at dette ikke vil ha skadelig potensiale. Vi vurderer derfor at skred med årlig nominell
sannsynlighet større enn 1/5000 ikke vil ha lenger utløp enn skred med årlig nominell
sannsynlighet større enn 1/1000. Skred med årlig nominell sannsynlighet større enn
1/100 vil ikke komme innenfor utredningsområdet, men stopper høyere oppe i terrenget.
I den sørøstlige dalsiden har jevnt over et tykt løsmassedekke, primært bestående av
morene. For det mest er skråningen slakere enn ca. 25°. I enkelte brattere partier kan det
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imidlertid være fare for mindre utglidninger. Det er fra avstand observert antydninger til at
slike utglidninger har forekommet. I den sørligste delen av den sørøstlige dalsiden
vurderer vi at utglidninger av løsmasser kan komme som jordskred inn i området med
større årlig nominell sannsynlighet enn 1/1000 og 1/5000.
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Tamokdalen
Det er tidligere utført skredfarekartlegging i Tamokdalen av NGI (2001). Det er i NGIs
kartlegging kartlagt faresoner for årlig nominell sannsynlighet for 1/100, 1/300 og 1/1000 i
tråd med gjeldene regelverk i 2001. I senere tid er kravene skjerpet slik at det nå
kartlegges faresoner for 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sweco har fått i oppdrag å kartlegge
1/5000 faresone. Der det kom frem opplysninger som kunne tyde på at faresonene for
1/100 og 1/1000 var underdimensjonerte ble disse endret i tråd med nye opplysninger og
modelleringsresultater.
Kartleggingsområdet i Tamokdalen er om lag 3,5 km langt (Figur 40). Fv87 krysser
gjennom dalen. Utredningsområdet ligger på nordsiden av elven og strekker seg opp til
om lag 300 m o.h.
I NVE sine aktsomhetskart indikeres det at området kan være utsatt for snøskred samt
jord- og flomskred.

Skogli

Figur 40. Oversiktskart over utrednings- (rødt) og kartleggingsområdet (svart) i Tamokdalen.

17.1 Beskrivelser
17.1.1

Berggrunn

Bergskrenten ved 650-800 m o.h. er markert og utgjøres av amfibolitt i henhold til
kartlegging utført av NGU. Bergskrentene er et løsneområde for steinsprang, og det
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observeres urmasser og blokker flere steder i terrenget under kanten. Urmassene ligger
betydelig over utredningsområdet.
17.1.2

Løsmasser

Terrenget i utredningsområdet og opp til bergskrentene består hovedsakelig av tykke
morenemasser. Stedvis ligger det ut over disse massene. Øverste oppe der
terrenghelningene er bratt nok kan dette potensielt være kildemateriale for flomskred. Det
er mange raviner i skråningen som viser erosjon i morenelaget.
17.1.3

Observasjoner

Terrenget over utredningsområdet i Tamokdalen stiger terrenget opp til toppen av
Blåbærfjellet på 1442 m o.h. (Figur 40). Terrenggradienten øker jevnt opp til om lag 700800 m o.h., med steile bergskrenter øverst. Videre oppover er terrenget slakere, med
brattskrenter og skråninger i botnformasjonen oppunder toppen (Figur 41).
Potensielle løsneområder for snø/sørpeskred er i hovedsak:
x

I og i underkant av bergskrenten ved 650-800 m o.h. Lengst i vest (Figur 41) og
øst (Figur 42) utgjøres dette av to store områder, mens det i partiene mellom
utgjøres av mindre spredte områder spesielt i og omkring Skjellbekkhola. I
henhold til informasjon fra lokale er snøen i større grad avblåst ved det østlige
området.

x

Øverst oppunder Blåbærfjellet er flere potensielle løsneområder for snøskred
(Figur 41). Ved to av disse, langs ryggen mot sørvest og like under toppen har
det tidligere løsnet skred ned mot bebyggelsen.

x

Skjellbekken (Figur 40) utspringer fra et mindre tjern over nedre brattskrent.
Topografisk utgjør dette et potensielt område for sørpeskred.
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Figur 41. Oversiktsbilde av skråningen under Blåbærtinden over vestre del av Tamokdalen. Tunet
på Olsrud ses sentralt i bildet. Løsneområder for kjente snøskred omtrentlig angitt, øverst den store
snøskredhendelsen fra 2000 og det nederst hendelsen fra 1952.

Figur 42. Oversiktsfoto av skråningen over østre del av utredningsområdet i Tamokdalen. Til høyre
på bilde ses gårdene Steinvolden og Høyset. Potensielt løsneområde for snøskred er avmerket.

I skråningen over Olsrud er det lagt opp flere voller til beskyttelse mot snøskred (Figur
41), samt at det er lang opp en mindre voll langs Skjellbekken (ca. 350 m o.h.) for å
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hindre overløp i en markert avbøyning av bekkeløpet. Ingen av disse tiltakene er
prosjektert av skredfaglig personell.

17.2 Skredhendelser
NGI hadde en detaljert gjennomgang av tidligere skred med lokalbefolkningen, og det ble
blant annet gjennomført et folkemøte for å samle mest mulig informasjon. Det ble totalt
registret 11 hendelser med snøskred, 2 jordskred/flomskred og ett sørpeskred som når
inn i utredningsområdet. Etter NGI publiserte sin rapport i 2001 er det gått flere snøskred
mot området. Ingen av disse har nådd bebyggelsen. Det er også registrert flere snøskred
som har stoppet høyere opp i dalsiden, flere utløst av skiaktivitet.
Utvalgte skredhendelser:
x

Ved den registrerte hendelsen i 1952 lengst vest i utredningsområdet, løsnet det
et stort område i underkant av brattskrenten i 1 km bredde. Skredet nådde nær
bebyggelsen på Sletta (NGI, 2001)

x

Ved skredhendelsen i 2000 løsnet snø fra områdene oppunder Blåbærtinden.
Hoveddelen av skredet kom inn i utredningsområdet i et ubebygd område mellom
Olsrud og Bjørklund (NGI, 2001).

x

Det ble av NGI samlet inn informasjon om to jordskredhendelser langs
bekkefarene øst og vest for Olsrud henholdsvis på 1800-tallet og i 1946 (NGI,
2001).

x

Sørpeskred har ved flere anledninger løsnet fra et lite tjern som danner kilden for
Skjellbekken. Sørpeskredet følger bekkeløpet og har gått over vegen i flere
omganger (NGI, 2001). Beboere på gården Skoglund forteller at et sørpeskred i
1982 også kom ned mot bebyggelsen på gården, blant annet i området der det
nå etablert en garasje. Dette skjedde ved at skredet flommet over bekkefaret ved
en markert avbøyning ved om lag 350 m o.h. Grunneier har i etterkant lagt opp
en mindre voll i et forsøk på å hindre skredene å spille over i dette området.

x

Lengst øst i området gikk et snøskred ned mot bebyggelsen i 1946 (NGI; 2001).

17.3 Skredfarevurdering
17.3.1

Steinsprang

Det observeres flere steder urmasser og steinsprangblokker i dalsiden over
utredningsområdet.
Basert på terrenggradienter og observasjoner av steinsprangblokker i terrenget vurderes
den årlige, nominelle sannsynligheten for at steinsprang skal nå utredningsområde for
mindre enn 1/5000.
17.3.2

Snøskred

Historiske hendelser viser at snøskred hyppig når inn i utredningsområdet i Tamokdalen.
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Det er utført simuleringer av snøskred ved hjelp av RAMMS::Avalanche. Snøskred fra de
større løsneområdene lengst vest og øst like under brattskrenten (650-800 m o.h.), og
områdene oppunder Blåbærtinden har de lengst utløpene i området og er
dimensjonerende for faresonene for det meste av utredningsområdet. For å rekonstruerer
tidligere hendelser er det nødvendig å modellerer med tykt snødekke for områdene i vest.
I vestlige deler av området (mellom Sletta og Bjørklund) er det snøskred utløst fra det
store løsneområdet under bergskrenten ved 650 m o.h. og fra området i underkant av
toppen av Blåbærtinden som rekker lengst ned i utredningsområdet. Lober fra skred fra
disse områdene vurderes å kunne nå til bebyggelse, vei og stedvis også helt ned i/på
elva/elvesletten i ekstreme tilfeller og dette danner grunnlaget for 1/5000 sonen. Vollene
som er lagt opp i skråningen over Olsrud ligger i forholdsvis bratt terreng og vurderes å
ha liten effekt på de større dimensjonerende snøskredhendelene.
For det vestlige området vurderes det at snøskred er den dimensjonerende skredtypen i
store deler av området og at dette når inn i utredningsområdet. Faresonen med årlig
nominell sannsynlighet på 1/5000 vurderes å nå ned til elvesletten og elven i lober, og
ligger noe utenfor sonene for 1/1000 sonen vurdert av NGI (2001).
Det store løsneområdet under brattskrenten lengst i øst går ned mot bebyggelsen på
Steinvolden. Potensielt løsneområder finnes langs et ca. 700 m bredt belte.
Modelleringene indikerer at skred fra dette området vil nå langt inn i utredningsområdet i
et parti fra Skogli til ytterkanten av området like øst for Høyset. Snøskred vurderes å
være den dimensjonerende skredtypen ved det østligste delen av utredningsområdet i
Tamokdalen. Basert på modelleringer og skredhendelsen i 1946 vurderes det at årlig
nominell sannsynlighet for skred på 1/100 å ligge ned til bebyggelsen ved Steinvolden.
1/1000 sonen vurderes å omfattes øvre bebyggelse på Høyset, hele tunet på Steinvolden
og et større området over og under veien vestover mot Skogli. 1/5000 sonen vurderes å
omfatte det meste av tunet på Høyset, området mellom veien og elva. Like løst for Skogli
skjærer /1/5000 sonegrensen opp i terrenget.
17.3.3

Sørpeskred

Det er benyttet RAMMS::Debris Flow for å simulere sørpeskred ved Skoglund sentralt i
utredningsområdet.
Det er rapportert flere hendelser med sørpeskred langs Skjellbekken. Skredbanen vil i
hovedsak følge den markert bekkedalen går like vest for bebyggelsen på Skoglund. Det
ved minst en hendelse flommet over ved løpets avbøyning ved ca. 350 m o. h. og inn på
tunet ved Skoglund. Yttersvingen av bekkeløpet er nå forsterket av en mindre voll av
stedlige masser. Vollen er ikke erosjonssikret på støtsiden. Det vurderes at denne vil ha
noe effekt på mindre hendelser men det er usikkert hvordan vollen vil takle større
skredhendelser.
Det vurderes at faresonen med årlig nominell sannsynlighet på større 1/100 for
sørpeskred Skjellbekken i utredningsområdet omfatter bekkeløpet til Skjellbekken. Basert
på opplysninger om skredhendelsene i 1982 som gikk ned på tunet ved Skoglund
vurderes det at faresonen også omfatter bekkeløp gjennom tunet med en sannsynlighet
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på større enn 1/100. Videre vurderes det at faresonen med sannsynlighet større enn
1/1000 omfatter det meste av tunet på Skoglund og ned til elven, mens faresonen for
større enn 1/5000 vurderes å ligge noe utenfor dette.
17.3.4

Løsmasse- og flomskred

Det er rapportert om to hendelser av jordskred (NGI, 2009) av eldre årgang i bekkeløp
øst og vest for Olsrud. Hendelsene er ikke beskrevet detaljert, men det antas at det her er
snakk om flomskred i forbindelse med bekkeløp. Flomskred har forholdsvis lange
utløpslengder og vil ofte ikke stoppe før terrenget flater betydelig ut.
Det vurderes at faresonen for årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000 omfatter
områdene langs bekkeløpene øst og vest for Olsrud helt ned til elven. Det er ikke funnet
positive indikasjoner på at det går flomskred i andre bekkeløp i området og disse er
vurdert å ha mindre enn 1/5000 årlig nominell sannsynlighet for skredhendelser.
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Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

310

Målestokk (A3):
1:24 000

meter

620

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

1 240

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Middagsbukta

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

260

Målestokk (A3):
1:20 000

meter

520

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

1 040

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Myreng-Slettmo

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

65

Målestokk (A3):
1:5 000

meter

130

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

260

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Skogly

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

160

Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Indre Tennes

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

160

Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Slettnes

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

260

Målestokk (A3):
1:20 000

meter

520

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

1 040

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Kilen

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverk, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

160

Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
< 25 grader
25-30 grader
30-45 grader
45-60 grader
> 60 grader

Helningskart
Tamokdalen

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

15161001-R01-A01
Skredfarekartlegging – Balsfjord kommune
Norges Vassdrags- og Energidirektorat

VEDLEGG 2 – REGISTRERINGSKART

08.12.2015
20 sider

SWECO

Vedlegg

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

65

Målestokk (A3):
1:5 000

meter

130

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

260

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Gamnes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 1962

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

90

Målestokk (A3):
1:7 000

meter

180

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

360

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Forøybukta

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Sørpeskred, ca. 2004

Sørpeskred, ca. 2004

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Sommerseth

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Jordskred, 1929

Jordskred, 1956

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Storbukta-Tømmernes nordvest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Jordskred, 1956

Snøskred, relativt nylig

Jordskred, 1929

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Storbukta-Tømmernes sentralt

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Sørpeskred, 17. mai 2011/2012

Sørpeskred, 1953

Sørpeskred, 16. mai 2011/2012

Sørpeskred, 17. mai 2011/2012

Snøskred, relativt nylig

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Storbukta-Tømmernes sørøst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 27. januar 1981

Snøskred, 1975

Snøskred, 30. mars 1997

Snøskred, 1985

Snøskred, 22. jan 2013

Snøskred, 9. april 1940

Snøskred, 9. april 1940

Snøskred, 1944

Snøskred, ca. 2010-2015

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

145

Målestokk (A3):
1:11 000

meter

290

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

580

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Darobakken-Kantornes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Middagsbukta vest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Middagsbukta sentralt

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Snøskred, 2006-2011

°

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Middagsbukta øst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Sørpeskred fra jorde, 1962

Snøskred, 1965

Snøskred, 1965
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Snøskred, 7. mai 2015

°

Ü

0

105

Målestokk (A3):
1:8 000

meter

210

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

420

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Myreng-Slettmo nordvest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 1965

Snøskred, 7. mai 2015

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

105

Målestokk (A3):
1:8 000

meter

210

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

420

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Myreng-Slettmo sentralt

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 1965

Snøskred, 1839/1939
Jordskred, ca. 2000

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

105

Målestokk (A3):
1:8 000

meter

210

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

420

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Myreng-Slettmo sørøst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

65

Målestokk (A3):
1:5 000

meter

130

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

260

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Skogly

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 1889

Snøskred, 1971

Snøskred, 1991

Snøskred, 2003

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°
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0

145

Målestokk (A3):
1:11 000

meter

290

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

580

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Indre Tennes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 2001

Flomskred, 1827

Flomskred, 1999 og 2014

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°
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0
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Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Slettnes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 14. mars 1880

Snøskred, 1953

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°
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0

160

Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Kilen sørvest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 14. mars 1880

Snøskred, 1953

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

°

Ü

0

160

Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Kilen nordøst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 1952

Jordskred, 1946

Snøskred, 2000

Snøskred, 1952

Snøskred, 1975

Snøskred

Jordskred, 1800-tallet

Snøskred, 1952 Snøskred, 1952

Snøskred, 2000

Snøskred, 2000

Snøskred, 2000

Snøskred, 1952

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Sørpeskred, 1982

Sørpeskred, 1982

°
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0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

&

$

"

520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Tamokdalen øst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Snøskred, 2000

Snøskred, 1952

Snøskred, 1975

Snøskred

Jordskred, 1800-tallet

Snøskred, 1952

Snøskred, 2000

Snøskred, 2000

Snøskred, 1952

Sørpeskred, 1982

Sørpeskred, 1982

Steinsprang, ca 2010

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Snøskred, 1946
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utredningsområde
Kartleggingsområde
GPS-spor, befaring til fots/i bil
GPS-spor, helikopterbefaring
Skader på trær
Steinsprangblokk
Flyttblokk
Steinblokk, usikker opprinnelse
Ravine/bekk
Skredløp
Skredhendelse
Skredhendelse, usikker plassering
Terrassekant
Ur
Vifte
Voll

Registreringskart
Tamokdalen vest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

15161001-R01-A01
Skredfarekartlegging – Balsfjord kommune
Norges Vassdrags- og Energidirektorat

VEDLEGG 3 – UTVALGTE MODELLERINGER

08.12.2015
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Vedlegg

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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1 040

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RockyFor3D - Få passeringer

RockyFor3D - Mange passeringer

Løsneområder

Utredningsområde
Kartleggingsområde

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer
Steinsprang (1 m3)
Myreng-Slettmo

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RockyFor3D - Få passeringer

RockyFor3D - Mange passeringer

Løsneområder

Utredningsområde
Kartleggingsområde

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer
Steinsprang (1 m3)
Kilen

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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NOEIDS

200

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Startpunkt
Alfa + 1SD
Alfa
Alfa - 1SD
Modellert profil
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Gamnes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Startpunkt
Alfa + 1SD
Alfa
Alfa - 1SD
Modellert profil
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Forøybukta

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Storbukta-Tømmernes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Startpunkt
Alfa + 1SD
Alfa
Alfa - 1SD
Modellert profil
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Darobakken-Kantornes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Startpunkt
Alfa + 1SD
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Alfa - 1SD
Modellert profil
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Middagsbukta

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Myreng-Slettmo

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

160

Målestokk (A3):
1:12 000
320
meter

Utarbeidet av:
NOEIDS

640

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Startpunkt
Alfa + 1SD
Alfa
Alfa - 1SD
Modellert profil

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

(
!

(
!

(
!

_
^

Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Indre Tennes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Slettnes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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NOEIDS
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Startpunkt
Alfa + 1SD
Alfa
Alfa - 1SD
Modellert profil
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(
!

(
!

(
!

_
^

Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Kilen

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Alfa-Beta-modelleringer

RAMMS - Minste flytehøyde

RAMMS - Maksimal flytehøyde

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Potensielle løsneområder

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Utvalgte modelleringer - Snøskred
Tamokdalen

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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400

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Forøybukta

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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1 040

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Myreng-Slettmo

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Skogly

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Indre Tennes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Slettnes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Koordinatsystem:
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Utarbeidet av:
NOEIDS

RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Kilen

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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RAMMS - Minste flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde sørpeskred

RAMMS - Minste flytehøyde jord- og flomskred

RAMMS - Maksimal flytehøyde jord- og flomskred

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Potensielle løsneområder jord- og flomskred
Potensielle løsneområder sørpeskred

Kartleggingsområde

Utredningsområde

Utvalgte modelleringer
Sørpeskred og jord- og flomskred
Tamokdalen

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

15161001-R01-A01
Skredfarekartlegging – Balsfjord kommune
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
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Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS

Jord- og flomskred
Snøskred
Steinskred
Sørpeskred

Ü

0

65

Målestokk (A3):
1:5 000

meter

130

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging

260

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
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Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresone

£
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£

Faretype

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskytende skog

Faresonekart
Gamnes

Dato:
06.01.2016

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og Kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Forøybukta

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Sommerseth

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Storbukta-Tømmernes nordvest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Storbukta-Tømmernes sentralt

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
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Utarbeidet av:
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Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Storbukta-Tømmernes sørøst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

145

Målestokk (A3):
1:11 000

meter

290

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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580

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Darobakken-Kantornes

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Middagsbukta vest

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Middagsbukta sentralt

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Middagsbukta øst

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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Målestokk (A3):
1:8 000

meter

210

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Myreng-Slettmo nordvest

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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Målestokk (A3):
1:8 000

meter

210

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Myreng-Slettmo sentralt

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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105

Målestokk (A3):
1:8 000

meter

210

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Faresonekart
Myreng-Slettmo sørøst

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

65

Målestokk (A3):
1:5 000

meter

130

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Skogly

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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145

Målestokk (A3):
1:11 000

meter

290

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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580

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Indre Tennes

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Slettnes

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Kilen sørvest

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü
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160

Målestokk (A3):
1:12 000

meter

320

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Kilen nordøst

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Tamokdalen øst

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Ü

0

130

Målestokk (A3):
1:10 000

meter

260

Oppdrag: 15161001
Balsfjord - NVE - Skredfarekartlegging
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520

Koordinatsystem:
WGS 1984 UTM 33N

Utarbeidet av:
NOEIDS

Utredningsområde
Kartleggingsområde
Beskyttende skog
Jord- og flomskred
Snøskred
Steinsprang
Sørpeskred
Skredfare > 1/100 per år
Skredfare > 1/1000 per år
Skredfare > 1/5000 per år

Faresonekart
Tamokdalen vest

Dato:
08.12.2015

Kontrollert av:
NOLOHN

Kartverket, Geovekst og kommuner Geodata AS

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: 09575
Internett: www.nve.no

