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Sammendrag
Rapporten presenterer resultatet av faresonekartlegging for skred i bratt terreng i Kåfjord og Skjervøy
kommuner utført av Skred AS. De kartlagte områdene i Kåfjord kommune er Indre Nordnes,
Kjerringdalen, Kåfjorddalen, Bjørkholt, Myrhaug – Bjerkli, Nomedalen, Olderdalen nord, Sagatun, Ytre
Nordmannvik og Engenes – Hammarvika. De kartlagte områdene i Skjervøy kommune er Maursund sør,
Maursund nord, Vågen og Kveldsolvegen, Laukøya, Hellnes, Lauksundet, Arnøyhamn, Langfjorden og
Årviksand.
Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred og er basert
på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i betraktning lokale forhold.
Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, 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. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med
lengst rekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred. Det kan
være ulike skredtyper som er dimensjonerende innenfor områdene. Der flere skredprosesser kan nå
bebyggelse med gjentaksintervall på 100 år eller hyppigere er dette kartlagt og dokumentert.
Snøskred, sørpeskred, flomskred og stedvis steinsprang er de dimensjonerende skredtypene.
I flere områder er det bebyggelse som ligger innenfor 1/1000-faresonen, og enkelte steder er den årlige
sannsynligheten for skader ved eksisterende bygg nærmere 1/100 enn 1/1000.
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for
områdene som faresonekartene dekker.
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer
bebyggelsen mot skred.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Kåfjord og Skjervøy kommuner
rulleres.
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak.
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1. Innledning
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartlegging for utvalgte områder i Kåfjord og Skjervøy
kommuner utført av Skred AS.
Resultatene presenteres i en hovedrapport, samt i vedlegg med mer detaljert dokumentasjon av det utførte
arbeidet. Faresonene er i tillegg tilgjengelig i digital form.

1.1 Bakgrunn
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker.
Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et viktig verktøy og underlag for
skredforebyggende arbeid.
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 11/2014) legger rammene for kartlegging i årene framover,
og er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Som en del
av dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred,
sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred.
Områdene med bebyggelse som skal kartlegges i hver utvalgt kommune er definert av NVE. De er
identifisert ved hjelp av innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene.

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene
Kartleggingen presentert i denne rapporten fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter de
metodene som er vanlige ved faresonekartlegging. Utarbeidelse av faresonekart er en kompleks prosess.
Først omfatter det innsamling og gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle
fareområder. Det følges opp med feltarbeid for å undersøke og kartlegge geologiske forhold som har
betydning for skredutløsning og rekkevidde i de skredutsatte områdene. Til slutt er det en skredfaglig
vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle skredtypene. Kartleggingen gjøres i en
detaljeringsgrad og med en nøyaktighet som tilsvarer målestokk 1:5.000 eller bedre.
Skredfarekartleggingen vil primært rettes mot å kartlegge eksisterende skredutsatt bebyggelse og er
avgrenset til kartlegging av skredfare i naturlige skråninger. Skredfaren ved ny utbygging skal utredes og
kartlegges som en del av arealplanprosessen, der utbygger er ansvarlig. Tilsvarende har infrastruktureiere
som Statens vegvesen, Bane NOR mfl. ansvar for å sikre sine anlegg, herunder vurdering og kartlegging
av skredfare og utføring av sikringstiltak ved ny utbygging.
Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, 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. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred,
jordskred og flomskred.
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for
områdene som faresonekartene dekker.
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Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer
bebyggelsen mot skred.
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Kåfjord og Skjervøy kommuner
rulleres.
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak.

1.3 Skredtyper i bratt terreng
1.3.1 Steinsprang og steinskred
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, bruker vi
begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene til sammen har
et volum inntil 100 m3, mens steinskred brukes om hendelser med samlet volum opptil 10.000 m3.
Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn 45°.
Der hvor det over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur med de groveste
steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg løsmasser underveis, og
skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker og elveløp. Hvis slike
skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger.

1.3.2 Jordskred
Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i vannmettede
løsmasser og utløses oftest i skråninger brattere enn ca. 25°. Jordskred kan grovt deles inn i kanaliserte og
ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte forekommer
gjerne der løsmassedekket er tynt.
Kanaliserte jordskred løsner i et punkt eller en bruddsone, før de følger eller skjærer en kanal i
løsmassene, som kan fungere som skredbane for senere skred. Skredmasser kan også gå over kantene av
kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt med kanalen (leveer). Der hvor terrenget flater ut,
blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid bygger flere slike skred fra samme løp en vifte av
skredavsetninger.
Ikke-kanaliserte jordskred løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone og beveger seg nedover langs en
sone som gradvis blir bredere og bredere. Dette gir ofte slike skred en trekantform. De groveste massene
avsettes nederst som en tungeformet rygg.
Mindre jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket
mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er særlig vanlige om våren, når jord eller
leire kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig dype, og de omtales derfor ofte som utglidninger
eller grunne jordskred.

1.3.3 Flomskred
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som forekommer langs definerte elve- og bekkeløp
og raviner, gjel eller skar der det ikke alltid er permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan
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være ned mot 10°. Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større
steinblokker, trær og annen vegetasjon langs løpet.
Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i en stor
vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres
utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra
steinsprang eller jordskred langsetter flomløpet, fra undergraving av tilgrensende skråninger og erosjon i
løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og
vegetasjon. Når dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg
raskt nedover i løpet. Høyt vanninnhold gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde.
Vurdering av faresonene for flomskred, samt sørpeskred, er derfor veldig krevende, spesielt når det
gjelder 5000 års skred. Skadepotensialet for den siste delen av skredet, som består av slam og vann, er
som regel lite, selv om de fine massene over en tidsperiode på 10.000 år ofte har bidratt til å danne
betydelige avsetninger. Det er denne vurderingen som gjenspeiles i faresonen tegnet for skred med årlig
sannsynlighet 1/5000 der faresonen er dimensjonert av flomskred eller sørpeskred. Faresonen kan altså i
noen tilfeller dekke mindre arealer enn de kartlagte skredavsetningene.

1.3.4 Sørpeskred
Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå
sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten gradient.
Sørpeskred oppstår lettere når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele eller is, og kan også
løsne som følge av is- eller snødemte vassdrag. De beveger seg vanligvis langs forsenkninger i terrenget,
og skredmassene beveger seg som en flytende masse med betydelig høyere tetthet enn i et snøskred.
Sørpeskred kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere.
Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store
områder.

1.3.5 Snøskred
Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, som starter
med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med utvider skredet seg og kan få en
pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Det er
flakskred som har størst skadepotensiale og størst betydning for bebyggelse og infrastrukturer. Store
snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom 30-50° grader bratt. Der det er brattere enn dette glir
snøen stadig ut slik at det ikke dannes større snøskred. Snøskred kan skape skredvind med kraft til å
utrette stor skade.

2. Oversikt over de kartlagte områdene
2.1 Geografi
Skred AS har på oppdrag fra NVE utført skredfarekartlegging i områdene vist i figur 1.
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Figur 1: Oversikt over områdene omfattet av denne skredfarekartleggingen.

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi
Skredfarekartleggingen som Skred AS har utført i Kåfjord og Skjervøy kommuner, gjelder til sammen
nesten 90 km fjellsider med veldig ulike topografiske forhold.
De enkelte kartleggingsområdene er beskrevet i detalj lenger nede i rapporten. I grove trekk kan man
beskrive området som bestående i stor grad av veldig bratte fjellsider, som stiger fra havnivået til over
1300 moh. i Kåfjord kommune, og til 1100 moh. i Skjervøy kommune.
Områdene omfatter skråninger i både fjell og løsmasser, med eksposisjon praktisk talt mot alle
himmelretninger. Eksposisjonen i forhold til nedbørsførende værsystemer varierer også en del, med
kartleggingsområdene på Skjervøy preget av mer maritimt klima og de i Kåfjord av noe mer
innlandsforhold. En mer detaljert klimaanalyse er presentert i kapittel 3.3.
Berggrunnen i området er kartlagt av NGU i målestokk 1:250.000. Kartet (Figur 2) viser at dominerende
bergart er ulike typer av glimmerskifer (lyse grønne farger). Langs østsiden av Kåfjord er det også et
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langt belte med gneis (lysebrun farge). Disse er bergartene som er vanligst i fjellsidene vi har kartlagt
skredfare for.
I Skjervøy kommune er bare de to sørligste områdene (Maursund) kartlagt av NGU i målestokk 1:50.000,
mens berggrunnen i resten av områdene er kartlagt i målestokk 1:250.000. Dette kartet (Figur 3), i
områdene vi har kartlagt skredfare for, viser forekomst av metasandstein og ulike typer glimmerskifer
(gul og grønn farge), grønnstein og amfibolitt (brun farge), samt gneis med glimmergneis (lyseblå farge).

Figur 2: Utsnitt av NGUs berggrunnskart 1:50.000 (NGU, 2017a) for Kåfjord kommune.
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Figur 3: Utsnitt av NGUs berggrunnskart 1:250.000 (NGU, 2017a) for en del av Skjervøy kommune.
Løsmassedekket i områdene denne rapporten gjelder, var inntil 2016 bare kartlagt av NGU i målestokk
1:250.000 (NGU, 2016b). Et utklipp av dette kartet, vist i Figur 4 for Kåfjord og Figur 5 for Skjervøy,
viser at de aktuelle dalsidene er dekket av morene med varierende tykkelse (grønt), forvitringsmateriale
(lilla) eller skredavsetninger (rosa). Som en del av datagrunnlaget for denne skredfarekartleggingen
gjennomførte NGU, på oppdrag fra NVE, kvartærgeologisk kartlegging med fokus på
skråningsprosessene, i målestokk 1:10.000 (Stalsberg og Sletten, 2017). Dette kartet dekker ca. halvparten
av områdene som vi har kartlagt i Kåfjord kommune og ingen områder i Skjervøy kommune, er vist i
vedlegg F og ble benyttet som beskrevet i avsnitt 4.5.
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Figur 4: Utsnitt av NGUs løsmassekart 1:250.000 (NGU, 2017b) for en del av Kåfjord kommune.
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Figur 5: Utsnitt av NGUs løsmassekart 1:250.000 (NGU, 2017b) for en del av Skjervøy kommune.

2.3 Klima
2.3.1 Historisk klima
Vi har utført en analyse av områdets klimatiske trekk med størst betydning for skredfarevurderingen.
Analysen er gjort på bakgrunn av data fra Meteorologisk institutt (eklima.no). Det finnes en rekke
meteorologiske stasjoner innen en radius på noen mil fra kartleggingsområdene (Figur 6).
Stasjonene har vært i drift i ulike tidsperioder og har driftsperioder med lengde opp til ca. 50 år (tabell 3).
Merk at en driftstid på 50 år gir et svært tynt datagrunnlag (store usikkerheter) for en ekstremverdianalyse
for 1000 år og spesielt 5000 år.
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Figur 6: Plassering av de benyttede meteorologiske stasjonene i forhold til de kartlagte områdene.
Stasjonene ligger mellom 1 og 700 moh., samt at noen ligger mot det åpne havet mens andre ligger lenger
innland. Kombinasjonen av avstand fra sjøen og høyde over havet resulterer i forskjellige
temperaturnormaler, spesielt i sommermånedene (figur 7), samt forskjellig årsnedbør (figur 8): Den
tørreste stasjonen, Skibotn, registrerer bare 475 mm/år, mens den med mest nedbør, Grunnfjord,
registrerer 1020 mm/år. De fleste stasjonene får 600 – 800 mm/år.

18

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Tabell 3: Driftsperioden for de anvendte meteorologiske stasjonene.
St.nr

Stasjonsnavn

90650

GRUNNFJORD STAKKEN
TORSVÅG FYR
FUGLØYKALVEN
FYR
LYNGSEIDET III
SKIBOTN FOSSBAKK
NORDNESFJELLET
MANNDALEN
SKJERVØY
NORDREISA

90800
90900
91250
91370
91500
91520
91725
91750

I drift
fra
aug.71

I drift til

moh.

sep.02

7

jan.31
okt.87

jan.84
apr.03

21
37

des.56
sep.84

jan.94
okt.04

6
5

jan.12
aug.71
nov.10
nov.58

700
55
48
1

okt.02
jun.92

Månedsnormaler 1961-1990 for middeltemperatur
15
10

°C

5
0
-5
-10
jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

90800, Torsvåg Fyr

90900, Fugløykalven Fyr

91750, Nordreisa

91370, Skibotn - Fossabakk

okt

Figur 7: Månedsnormaler 1961-90 for middeltemperatur. Data fra www.eklima.no.
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Månedsnormaler 1961-1990 for nedbør
140
120

mm
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20
0
jan
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mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

90650, Grunnfjord - Stakken

90800, Torsvåg Fyr

90900, Fugløykalven Fyr

91520, Manndalen

91250, Lyngseidet III

91750, Nordreisa

des

91370, Skibotn - Fossabakk

Figur 8: Månedsnormaler 1961-90 for nedbør. Data fra www.eklima.no.
For skredfarevurderingen er det imidlertid viktigere å analysere ekstrem nedbør enn normale verdier. I
områder der snøskred er den mest aktuelle prosessen, settes det fokus på intens nedbør som faller i form
av snø, og 1-døgns og spesielt 3-døgns snøfall er av interesse. Ettersom data tilgjengelige fra
www.eklima.no ikke gir 3-døgns nedbør, men 5-døgns nedbør, brukes denne verdien i analysen.
I denne analysen antas det at nedbør som faller mellom desember og mai noen hundre meter over havet
der løsneområdene ligger, kommer i form av snø. Den beregnede 5-døgns nedbør med 1000 års
gjentaksintervall for de ulike stasjonene er vist i tabell 4 nedenfor. Eksempler av kurvene med den
beregnede 5-døgns ekstremnedbør er også presentert i figurene 9, 10 og 11.
Figur 12 presenterer fremherskende vindretning i vintermånedene ved Nordnesfjellet. De andre
stasjonene viser samme mønster, med fremherskende vind fra sørøst. Denne analysen skiller ikke mellom
perioder med og uten nedbør. Lokal kunnskap fra den aktuelle landsdelen viser imidlertid at nordvestlig
til sørvestlig vind er den som normalt assosieres med nedbør.
Tabell 4: Beregnet 5-døgns nedbør i formen av snø med 1000 års gjentaksintervall.
St.nr

Stasjonsnavn

90650

GRUNNFJORD STAKKEN
TORSVÅG FYR
LYNGSEIDET III
MANNDALEN
SKIBOTN - FOSSBAKK
NORDREISA

90800
91250
91520
91370
91750

Beregnet 5-døgns snøfall med
1000 års gjentaksintervall
160 mm
95 mm
110 mm
120 mm
190 mm
135 mm
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Figur 9: Beregnet ekstrem 5-døgns snøfall i Manndalen. Data fra www.eklima.no.

Figur 10: Beregnet ekstrem 5-døgns snøfall i Skibotn. Data fra www.eklima.no.
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Figur 11: Beregnet ekstrem 5-døgns snøfall i Grunnfjord. Data fra www.eklima.no.

Figur 12: Fremherskende vindretning for vintermånedene ved Nordnesfjellet. Data fra www.eklima.no.
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2.3.2 Fremtidig klima
Spesielle værforhold er en dokumentert utløsende faktor for de fleste typer skred, og forekomsten av disse
skredtypene vil naturlig bli påvirket dersom klimaet utvikler seg slik at ekstremt vær inntreffer oftere.
Generelt vil et varmere og våtere klima kunne påvirke frekvensen av jordskred, flomskred, snøskred og
sørpeskred, men i hvilken grad skredaktiviteten vil endres i hver landsdel er uvisst.
Ifølge Norsk Klimaservicesenter (2016) beregnes det at årstemperaturen i Troms vil øke med ca. 5°C
innen 2100, og årsnedbøren vil øke med 15%. Mens temperaturen vil øke mest vinterstid, ventes
nedbøren å øke mest sommerstid. Sitert fra Norsk Klimaservicesenter (2016):
«Dager med mye nedbør vil øke vesentlig både i intensitet og hyppighet.
Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende
områder, men det vil fortsatt være enkelte år med betydelig snøfall selv i lavlandsområder. Det vil bli
flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i temperaturen. Høyereliggende fjellområder
kan få økende snømengder frem mot midten av århundret. Etter dette forventes det at økt temperatur
etter hvert vil føre til mindre snømengder også i disse områdene.
I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll / flom
og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, og sørpeskred. Det er likevel ikke grunn
til å anta at de sjeldne, svært store skredene, vil bli større eller skje hyppigere. For utredning av fare
for skred trengs det derfor ingen ekstra sikkerhetsmargin på kravene som er beskrevet i TEK10».
Det er altså ikke mulig å beregne et «klimapåslag» for skredstørrelse eller skredutløp og så bruke dette i
skredfarekartlegging. Klimautviklingen inngår dermed i en rekke usikkerhetsmomenter som det ikke
finnes verktøy for å kvantifisere effekten av, men som vurderes skjønnsmessig når en kartlegger
skredfare.

3. Metodikk for fastsettelse av faresoner
for dette oppdraget
Utarbeidelse av skredfaresoner er en kompleks prosess som i stor grad avhenger av skredfaglig skjønn og
erfaring, Vurderingene skal alltid inkludere en grundig vurdering av flere viktige momenter som
underbygger bruk og forståelse av geologiske data fra feltkartlegging, tidligere skredhendelser og annen
historikk, vurderinger og modelleringer fram til fastsetting av faresoner. Disse er kort omtalt nedenfor.

3.1 Skredhistorikk
Skred vil ofte gjenta seg der det har gått skred tidligere. Dette gjelder både de nesten årlige skredene og
de sjeldnere hendelsene. Det å dokumentere tidligere skredhendelser er derfor svært viktig i en
skredfarevurdering. Dette vil gi informasjon om hvilke områder som er mest utsatt for skred og kan også
gi informasjon om den potensielle rekkevidden av skredene. Registrerte historiske skredhendelser er
samlet i en Nasjonal skreddatabase og vises på www.atlas.nve.no. Opplysningene registrert i
skreddatabasen oppsummerer blant annet mye av det som var å finne i lokale skriftlige kilder, for
eksempel kirkebøker.
I tillegg til informasjon fra Nasjonal skreddatabase, er det forsøkt å innhente mest mulig informasjon ved
å intervjue lokalkjente samtidig med gjennomføring av befaring.
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3.2 Høydemodeller, skyggekart og helningskart
En digital høydemodell (DHM) er en tredimensjonal digital representasjon av terrenget som gir
informasjon om høyde over havet i hvert punkt av datasettet.
Kartleggingsområdene i Kåfjord og Skjervøy kommuner er dekket med en høyoppløselig DHM generert
fra flybasert laserskanning. Denne DHM har en horisontal oppløsing på 1 x 1 m.
Skyggekart er en visningsmåte av en DHM som gir et relieffkart av terrenget. Skyggekart fra
høyoppløsnings DHM er svært nyttige i geologisk skredkartlegging for å avgrense skredbaner,
løsneområder, skredavsetninger osv.
Helningskart er også beregnet fra en DHM og viser terrenghelningen for hvert punkt i datasettet.
Terrenghelningen er en av de viktigste parameterne for å definere løsneområder for skred. Helningskartet
som vises i vedlegg B er delt inn i følgende klasser:
25° til 30°: mulige løsneområder for jordskred
30° til 45°: mulige løsneområder for jordskred og snøskred
45° til 60°: mulige løsneområder for snøskred og steinsprang
60° til 90°: mulige løsneområder for steinsprang

3.3 Topografi, vegetasjon og klimaforhold
Topografien er et av de aller viktigste elementene som avgjør en fjellsides skredpotensial. Blant de
topografiske forholdene, som er viktige for skredpotensialet, i tillegg til terrenghelningen slik beskrevet i
avsnittet ovenfor, er terrengformen og terrengruheten.
Terrengformen beskrives av kurvaturen eller krummingen i terrengoverflaten, både parallelt med og på
tvers av høydekurvene. Snø, overflatevann og grunnvann har alle mer tendens til å akkumuleres eller
konsentreres i konkave, dvs. gryteformede, terrengpartier enn på konvekse former som rygger. I konkave
terrengpartier er det derfor ofte større sannsynlighet for utløsning av snøskred, jordskred og flomskred
enn på ryggformasjoner. Ved kildeområder for steinsprang, kan derimot konvekse fjellknaus gi like mye
(eller mer) utfall av blokker som mer konkave deler av en skrent, eller potensial for utfall av større volum.
For samtlige typer skred, i varierende grad, vil ofte konkave terrengformer som raviner og nedskjærte
bekkeløp styre bevegelsen i fjellsiden og utløpet.
Terrengruheten i potensielle løsneområder kan også påvirke sannsynligheten for skredutløsning, spesielt
for snøskred (flakskred), der mye større snømengder er nødvendig for å tildekke terreng med stor ruhet
enn det trenges for å tildekke jevnere overflater. Ruheten av terrenget lenger nede i skredbanen er på den
andre siden blant faktorene som styrer skredutløpet, spesielt for steinsprang.
Både terrengkrumming og ruhet vurderes ved GIS-baserte analyser som benytter høyoppløsnings
terrengmodell, samt ved feltobservasjoner.
Vegetasjonen har også betydning for skredfarevurdering. Effekten av skogen er i denne rapporten vurdert
ut fra befaringsobservasjoner og flybildestudie, og i henhold til NGIs rapport «Skog og skred – Forslag til
kriterier for vernskog mot skred» (NGI, 2013), samt NVEs «Oppsummeringsrapport for skog og
skredprosjektet» (NVE, 2015).
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3.4 Feltkartlegging
Feltbefaringen ble gjennomført av Andrea Taurisano, Kalle Kronholm og Steinar Hustoft, Skred AS, i
perioden 12.-18. mai 2017. Befaringen ble gjennomført ved bruk av bil, drone, helikopter og til fots. Det
var fint sommervær i den første halvparten av feltarbeidet, og skyet og stort sett tørt vær med
tilfredsstillende observasjonsforhold i de siste dagene. Med unntak av noen kartleggingsområder i
Skjervøy kommune var fjellsidene fortsatt snødekket ned til ca. 400 – 600 moh.
Det er i tillegg gjennomført en kontrollbefaring av Andrea Taurisano og Sondre Lunde, Skred AS, 27. –
28. september 2017. Det var ideelle vær- og observasjonsforhold under kontrollbefaringen.
Mye av fokuset under den første feltbefaringen var på å kartlegge løsneområder og skredbaner for de
ulike typer skred. En første identifisering av potensielle løsneområder ble gjort før feltarbeidet, basert på
helningskart med 1 m oppløsning med inndeling i helningsklassene vist i avsnitt 2.2. Under feltbefaringen
ble de enkelte løsneområdene vurdert i lys av andre lokale forhold, spesielt terrengform og vegetasjon.
Den samlede vurderingen førte til at noen potensielle løsneområder ble avkreftet og fjernet fra kartet,
mens andre ble bekreftet og endelig avgrenset.
For snøskred ble de fleste potensielle løsneområdene vurdert å ha et reelt skredpotensial, med mindre
skogen stod tett nok til å forebygge snøskredutløsning iht. anbefalingene gitt i rapportene nevnt i avsnitt
2.3 (NGI, 2013 og NVE, 2015). Tett bjørkeskog ble vurdert å kunne forhindre snøskred av betydning for
skredfarekartleggingen, selv om mindre, skiløperutløste snøskred i bjørkeskog kan inntreffe. Åpne felter
opptil 50 m lange (i fallretningen) i 30° graders terreng, opptil 40 m lange ved helning på 35-40° og opptil
30 m lange ved helning 40-45°, er ikke vurdert som reelle løsneområder for snøskred.
For jordskred er løsneområdene i første omgang definert som alle løsmasseskråninger brattere enn 25°.
For de ulike potensielle løsneområdene er i tillegg sannsynligheten for skredutløsning vurdert. Denne
sannsynlighetsvurderingen ble basert på:
- terrengformen (lavere sannsynlighet på ryggformasjoner enn i konkave eller åpne skråninger);
- vegetasjon (mindre sannsynlighet i tett skog enn i bart terreng);
- hydrologiske forhold (mindre sannsynlighet ved veldig begrenset nedslagsfelt og lav
vanntilgang);
- eventuelle forhold som forverrer vannavrenning og stabilitet (eks. skogsveger);
- informasjon om, samt tegn på tidligere skred (mindre sannsynlighet ved manglende tegn på
skredaktivitet, i felt eller på skyggekart)
Den samlede sannsynlighetsvurderingen førte i mange tilfeller til at terrengpartier brattere enn 25° med
løsmassedekke, ikke ble kartlagt som reelle løsneområder for jordskred. Dårlig håndtering av overvann,
etablering av skogsveger og andre terrenginngrep som måtte skje i etterkant av våre vurderinger, kan
imidlertid føre til økt sannsynlighet for utløsning av jordskred.
Løsneområder for flomskred ble i utgangspunktet identifisert ved alle forsenkede terrengformasjoner, eks.
raviner og nedskjærte bekkeløp, med enten løse materialer (dvs. stein, jord, falne trær) eller betydelig
potensial for erosjon langs løpet. Dersom nedslagsfeltet for ravinen eller bekkeløpet ikke er vurdert i
stand til å gi en vannføring som kan mobilisere materialer, eller nedslagsfeltet og den potensielle
vannføringen er store, men bekken renner på fjell, vurderes det ikke å være potensial for
flomskredhendelser. Ved noen av disse bekkene er det altså kun vurdert å være en flomproblemstilling,
spesielt hvis avsetningene nederst i løpet er tolket å være en ren flomvifte, og ikke en skredvifte.
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Sørpeskred kan løsne i svært ulike typer terreng, fra nesten flate myrområder til høyfjellsplatåer og vatn
som drenerer ut i bratte bekker, til bratte kløfter og gjel i høye fjellskrenter. En sørpeskredhendelse kan
også starte som annen skredtype (eks. et våtsnøskred eller en flom i høytliggende bekk) og vil ofte gå
over til andre prosesser, eks. flomskred. Dersom alle terrengpartier der dette er teoretisk mulig, kartlegges
som løsneområder for sørpeskred, og utløp kartlegges fra hvert teoretisk løsneområde, vil en ofte få et
farebilde som hverken stemmer med skredhistorikk eller kvartærgeologi, og der sørpeskred mange steder
blir dimensjonerende prosess. Konsekvensen er uforholdsmessig store utrygghetsfølelse i befolkningen,
båndlegging av arealer og behov for sikringstiltak.
Vi har derfor lagt vekt på tidligere historikk for sørpeskred i de kartlagte områdene, samt terrengformer
som både kan akkumulere betydelige mengder snø og gjør det mulig for snøen å bli vannmettet uten av
vann finner en naturlig avrenning nedover i fjellsiden. De fleste av de resulterende skredbanene er også
aktuelle skredbaner for flomskred, selv om punktet (og tidspunktet) der de to skredtypene har størst
sannsynlighet for å løsne, kan være veldig forskjellig.
Løsneområder for steinsprang er i utgangspunktet definert som alle naturlige fjellskrenter brattere enn
45°. Små skrenter under ca. 5 m høyde blir ikke kartlagt som løsneområder med mindre de ligger
innenfor eller så nære ovenfor kartleggingsområdet at utløp derfra kan komme inn i det vurderte området.
Utover det er altså alle skrenter over 45° tatt med som kildeområder i det senere modelleringsarbeidet.
Ved befaringsobservasjoner og dronebildeanalyse ble det imidlertid gjort en kvalitativ vurdering av
steinsprangpotensialet i de ulike kildene: Noen skrenter har for eksempel kraftig oppsprukket berg og
mange avløste partier, mens andre virker mye mer kompakte. Dette gjenspeiles generelt i omfanget av
steinsprangavsetningene i foten av skrenten. Størrelsen av kartleggingsområdene ville imidlertid gjort det
umulig å kalibrere dynamiske modeller for hvert enkelt løsneområde og scenario, slik det ville gjøres
dersom det skulle prosjekteres sikringstiltak for en bestemt skredbane.
Derfor, for samtlige skrenter er det utført modellering av to eller tre typiske scenarioer (blokker på 1-2
m3, på 5-10 m3 og på 50 m3) uavhengig av egenskapene i det enkelte kildeområdet. Det er i neste steg,
dvs. i forbindelse med tolking og vektlegging av resultatene frem til tegning av faresonene, at den
kvalitative vurderingen av de enkelte skrentene og avsetningene ble lagt stor vekt på, med ulik vekting av
modelleringsresultater, skredhistorikk og registrerte avsetninger. Dette forklarer også hvorfor det stedvis
er relativt stort avvik mellom modellert skredutløp og faresoner.
Felles i feltkartlegging av alle skredtyper og samtlige kartleggingsområder er omfattende bruk av droner,
til langt mer enn oversiktsfotografering av områdene. Direkte observasjon og bilder fra drone ble benyttet
for nærmere vurdering av oppsprekkingsgrad og skredpotensialet i mange skrenter (eks. Figur 2 i Vedlegg
13A), samt terrengformer som fra foten av fjellsiden var usynlige, men har betydning for
skredfarevurdering (Figur 2 i Vedlegg 4A). Ved bekker som kunne fungere som sørpeskredløp, har
droneobservasjoner gjort det mulig å vurdere avgjørende forhold som nedslagsfelt og topografi i
løsneområder (Figur 2 i Vedlegg 11A, Figur 2 og 3 i Vedlegg 12A), eller få et bedre inntrykk av
bekkeløpet ovenfor og gjennom bebyggelse (Figur 4 i Vedlegg 12A, Figur 4 i Vedlegg 18A). Sist men
ikke minst er vertikale eller nær-vertikale dronebilder benyttet for kartlegging av skredavsetninger som
vifter og steinur (eks. Figur 2 i Vedlegg 6A, Figur 4 i Vedlegg 13A), samt kartlegging av skredskadet
skog / utløp av nylige skred (Figur 2 i Vedlegg 2A).
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3.5 Registreringskart
Registreringskartet er som regel resultatet av omfattende forarbeid med identifisering av løsneområder,
skredbaner og skredavsetninger gjort på bakgrunn av helningskart, skyggekart og flybilder, samt
feltregistreringer. Under befaringen er fokuset på registrering av former og elementer av betydning for
skredfarevurderingen, derunder tegn på utglidninger, flomskred og nylig steinsprangaktivitet, både som
sår i løsneområder og som avsetninger nederst i fjellsidene. Der relevant er også kartfestbare opplysninger
fra lokalkjente ført i kart.
Som et viktig ledd av datagrunnlaget for skredfarekartlegging i deler av Kåfjord kommune har vi benyttet
de kvartærgeologiske kartene i målestokk 1:10.000 utarbeidet av NGU (Stalsberg, K. og Sletten, K.,
2017), vist i vedlegg F. Vi mottok dette kartet før gjennomføring av befaringen, og kartet ble benyttet i
felt som utgangspunkt for egne vurderinger av terrengformasjoner og avsetninger. Knut Stalsberg fra
NGU var i felt sammen med oss i en dag for å gå gjennom utført kartleggingsarbeid og diskutere
problemstillinger knyttet til tolkning av avsetninger og deres betydning for skredfarekartlegging. Tilgang
til dette kartet har naturlig også ført til at omfanget av egne feltregistreringer ble mindre enn det ville ha
vært uten NGUs kart, men på denne måten ble en del kapasitet og fokus frigjort for andre aspekter av
kartleggingsarbeidet.

3.6 Modellering
Resultater av skredmodellering utført med ulike beregningsverktøy kan brukes til å etterprøve og
underbygge vurderinger av forventet skredutløp basert på skredhistorikk, feltobservasjoner og skjønn.
Modellresultatene, eks. maksimalt utløp, flytehøyde, skredhastighet og trykk, er alltid sterkt avhengig av
de valgte inngangsparameterne. Utfordringen ligger generelt i den store usikkerheten rundt lokalisering av
kildeområdene (spesielt ved mange diffuse kilder), dimensjonerende mobiliserte volumer og
materialegenskaper. Muligheten til å kalibrere modeller basert på tidligere hendelser krever på den andre
siden ikke bare at det finnes historiske hendelser i nærliggende og sammenlignbare områder, men også at
relativt detaljert informasjon om de hendelsene er tilgjengelig. Dette foreligger sjeldent.
Modellverktøy er derfor først og fremst benyttet som strømningsmodeller, dvs. for å bedre definere
hvordan skredmasser ville bevege seg i fjellsidene, men uten å legge for stor vekt på
modelleringsresultatene når det gjelder å vurdere det maksimale utløpet for skred med årlig sannsynlighet
på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Dette til tross for at vi har forsøkt å definere scenarioer som skjønnsmessig
kan tenkes å svare til de tre faresonene, og at det er utført flere beregninger for å teste effekt av
variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning,
men laget ut fra en samlet vurdering av observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring. De
benyttede modellene og deres oppsett er beskrevet nedenfor.

3.6.1 Beregninger med Rockyfor3d for steinsprang
Programvaren Rockyfor3d (Dorren, 2015), versjon 5.2.4 er anvendt til beregning av mulig utbredelse av
steinsprangblokker. Generell fremgangsmåte er som følger:
-

Definere scenarioer for hendelser med ulike årlige sannsynligheter, inklusive fastsettelse av
følgende parametere:
o Kildeområde.
o Størrelse på steinsprangblokker. Typiske verdier som vi har benyttet, er på 1-2 m3 for 100
års hendelser, 5 m3 for 1000 års hendelse og 10-50 m3 for 5000 års hendelser. Dette
valget var i liten grad avhengig av størrelse og oppsprekkingsgrad kvalitativt vurdert for
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-

de ulike kildene. De lokale forholdene i skrenten og eventuelle avsetningene er derimot
tatt i betraktning i en senere fase, dvs. ved tolkning av modelleringsresultater opp mot
andre elementer, fram til tegning av faresonene.
Vurdering av resultater mot kjente steinspranghendelser, der aktuelt, eller mot registrerte
avsetninger som representerer tidligere steinsprangutfall.

Generelle innstillinger er som følger:
- Det er simulert 50 utfallende blokker per celle i kildeområdene.
- Det er anvendt en startfallhøyde på 5 m.
- Det er ikke tatt høyde for skog.
- Tetthet = 2700 kg/m3.
- Blokkform = rektangulær.
- Det er benyttet automatisk valgte, gjennomsnittlige verdier for bakkens ruhet og energidemping
(«Rapid automatic simulation»).
- Sikringstiltak er ikke inkludert i beregninger, siden det ikke er registrert relevante tiltak.

3.6.2 Beregninger med RAMMS for snøskred
Modellering av mulig skredutbredelse av snøskred er gjort med RAMMS (Christen mfl., 2010a), versjon
1.6.20, modulen for snøskred. Verdiene for friksjonsparameterne µ og ξ er definert som anbefalt i
programmet, med unntak av at øvre høydenivå er redusert fra 1500 moh. til 500 moh., og nedre
høydenivå fra 1000 moh. til 300 moh. De anvendte innstillingene er satt basert på skjønn.
Utløsningsområder er definert fra beregnet terrenghelning i terrengmodell, historisk informasjon, og
vurdering i felt av blant annet vegetasjon og terrengform. Det er typisk definert ulike områder for
skredhendelser med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Bruddhøyder er vurdert fra
klimaanalysen samt lokale forhold, og er typisk variert mellom 1,2 m og 3 m. Bruddkanthøydene er
beregnet med utgangspunkt i 5 døgns snøfall med 1000 års gjentaksintervall. Den beregnede verdien (1,5
m) er da økt med 50 cm for å ta i betraktning høyden av løsneområdene i forhold til de meteorologiske
stasjonene. Den resulterende bruddkanthøyden på 2 m er benyttet for alle løsneområder med
«gjennomsnittlige» terrengform og eksposisjon. For mer konkave løsneområder i le for fremherskende
nedbørsførende vind er denne verdien økt med 50 % (dvs. 3 m bruddkant), mens for løsneområder med
markert konveks form i lo for nedbørsførende vind er bruddkanthøyden redusert til 1,2 m.

3.6.3 Beregninger med RAMMS for flomskred og sørpeskred
Modellering av mulig skredutbredelse av flomskred er gjort med RAMMS Debris Flow (Christen mfl.,
2012), versjon 1.6.20, modulen for flomskred. Utløsningsområdene er definert på to måter:
-

Veldefinerte utløsningsområder i eller ovenfor forsenkninger der flomskred mest sannsynlig vil
løses ut. Resultatene er brukt til å vurdere konkret mulighet for utbredelse av flomskred.
De fleste utløsningsområdene som ikke er definert i etablerte søkk eller bekkeløp, men i åpne
skråninger, er tegnet i områder der det er kartlagt morene, løsmassetypen de fleste jordskred i
Norge oppstår i. Flere løsneområder er også tegnet der det er kartlagt et tynt torv-/humuslag over
berg.

For begge typer beregninger er innstillingen «block» brukt, siden hydrografen for de modellerte
skredhendelsene ikke er kjent, og vil variere. Anvendte friksjonsparametere er vist i tabell 1.
For modellering av sørpeskredutløp finnes det per i dag ikke spesifikke verktøy. RAMMS-modulen for
flomskred kan i utgangspunktet også anvendes til sørpeskredmodellering, med tilpassing av
friksjonsparameterne. Det er imidlertid ikke gjort nok forskning rundt det, og en bør da selv prøve ut ulike
kombinasjoner av friksjonsparametere for å da velge en for modellering av dimensjonerende sørpeskred.
Vi benytter parametersett som våre erfaringer tilsier gir best resultater under norske forhold, og ytterligere
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testing av parametere er gjort i enkelte områder i dette kartleggingsoppdraget. Valgte parametere for
flomskred- og sørpeskredmodellering er angitt i tabellen nedenfor.
Tabell 1: Anvendte parametere i RAMMS beregningene for flomskred og sørpeskred.
Skredtype

Oppløsning i
terrengmodell
Flomskred 1-5 m
Sørpeskred 1-5 m

Friksjonsparameter ξ

Friksjonsparameter µ

100 m/s2
200-3500 m/s2

0,15
0,07-0,10

Høyde
blokk
1m
1m

3.6.4 Tolkning av modellresultater
Det er utført flere beregninger for å teste effekt av variasjonen i de ulike parametersettene. Faresonene er
derfor ikke basert på en spesifikk modellberegning, men laget ut fra en samlet vurdering av
observasjoner, tidligere informasjon, beregninger og erfaring.

3.7 Fastsetting av faresoner
Faresoner fastsettes for skred med årlig sannsynlighet 1/100, 1/1000 og 1/5000 for den samlede
sannsynlighet for alle typer skred.
Den endelige vurderingen av sannsynligheten for de ulike skredprosesser, scenarioer og beregnede
skredutløp, har vært i stor grad basert på skredfaglig skjønn. Dette vil si at vektlegging av ulike datasett
og opplysninger (eks. terrengobservasjoner, resultat av modellering, skredhistorikk) er skjønnsmessig
tilpasset til de ulike skredbanene.
I den følgende beskrivelsen for hvert kartlagt område vil det redegjøres for hvilke vurderinger som ligger
til grunn for utbredelsen av faresonene og dominerende skredtype innenfor områdene. Hvis flere
skredtyper er med på å påvirke utbredelsen av faresonene vil dette omtales.
Der faresonene er dimensjonert a snøskred, og «skredvinden» er vurdert å være en aktuell
problemstilling, er denne tatt i betraktning i selve faresonene.
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4. Delområder
4.1 Område 1 – Indre Nordnes (Kåfjord)
Det 1 km lange kartleggingsområdet ligger helt vest i Kåfjord kommune, på østsiden av Lyngenfjorden
og rett under vestsiden av Nordnesfjellet (Figur 13 og Figur 14). I foten av fjellsiden går E6, og langs hele
området er det spredt bebyggelse bestående av eldre hus og gårder, samt nyere fritidshus.

Figur 13: Oversiktsbilde av området tatt fra helikopter, mot øst.
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Figur 14: Oversiktskart over kartleggingsområde 1 – Indre Nordnes (Kåfjord).

4.1.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av Nordnesfjellet. Fjellet har to topper på 880 og 900 moh. like nord for
kartleggingsområdet, men når bare 770 m høyde rett over kartleggingsområdet. Ovenfor området ligger
for øvrig et av de to ustabile fjellpartiene som er under overvåkning ved Nordnesfjellet.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 1B.
Dette kartet viser at fjellsiden opptil ca. 100 moh. er karakterisert av relativt slakt terreng, med helning
under 20 - 25°. Derfra og opptil 700 moh., er terrenghelningen nesten overalt godt over 30°. Det er også
mange skrenter med helning mellom 45° og tilnærmet vertikalt. Disse skrentene ligger spredt i hele
fjellsiden, fra nord til sør, noen liggende så lavt som på 100 – 200 moh., og andre helt opp mot 700 moh.
(Figur 1 i Vedlegg 1A). Bare fra 700 moh. og videre oppover flater terrenget ut betydelig, igjen til under
25°.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har en meget kupert form, med store konvekse partier generelt
preget av bratte fjellskrenter, og store konkave partier som Norragurra, et stort skar ovenfor den sørlige
delen av det kartlagte området (Figur 2 i Vedlegg 1A). Den eneste store helårsbekken i fjellsiden er
Huppaselva, som renner fra Norragurra. Det er i tillegg mange små smeltevannsløp gjennom hele området
under ca. 200 m høyde.
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Fjellsiden er dekket av relativt tett bjørkeskog fra ca. 70 – 100 moh. opptil ca. 300 – 500 moh. (Figur 13),
med store lokale variasjoner som skyldes bratte skrenter og områder med aktive skråningsprosesser.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser ingen endringer av betydning når
det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av granatglimmerskifer opptil
ca. 400 moh. og igjen over 700 moh., med øyegneis og marmor i den midtre delen av fjellsiden.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 (Stalsberg og Sletten, 2017), er fjellsiden
nesten utelukkende dekket av ulike typer skredavsetninger (Vedlegg 1F). Dette er snø- og
jordskredavsetninger i den nedre delen av fjellsiden og langs de mest konkave partiene (eks. Norragurra),
og for øvrig steinsprangavsetninger. NGU har også registrert en rekke tydelige skredløp som i
mesteparten av fjellsiden kommer ned mot (og delvis i) kartleggingsområdet.

4.1.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet. Som en del av NGUs fjellskredkartlegging i Troms er det imidlertid gjort en del
undersøkelser i forbindelse med det ustabile partiet Indre Nordnes, som ligger ovenfor
kartleggingsområdet. Dette er imidlertid lite relevant for denne rapportens formål, fordi vårt oppdrag ikke
dekker kartlegging av fjellskredfare.
Det kartlagte området ligger ellers helt eller for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for
steinsprang og for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.1.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser noen få skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet, og mange flere hendelser like utenfor.
Hendelsene rett utenfor kartleggingsområdet gjelder isnedfall og steinnedfall fra bratte vegskjæringer og
skrenter som ligger rett ovenfor E6 ved Huppasbergan, rett sør for det kartlagte området. Innenfor
området er det også flere isnedfall og steinsprang, men disse stemmer ikke overens med
terrengforholdene og antas derfor å være feil registreringer som også burde vært ved Huppasbergan.
Den eneste sikre hendelsen som er registrert i databasen, er et angivelig løsmasseskred gått rett sør for
Huppaselva den 17.mai 2010. Dette må trolig ha vært et av de mange sørpeskredene som i dagene 15.-17.
mai 2010 gikk i Kåfjord kommune, og vi mener skredet mest sannsynlig fulgte elveløpet.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi også mottatt opplysning om et snøskred
som for ca. 100 år siden skal ha gått i Norragurra og ned til bebyggelsen. Skredet skal ha løsnet i
nordvestvendt terreng rett sør for skaret, fulgt skaret nedover og tatt en fjøs. Etter denne hendelser ble
garden flyttet.

4.1.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.1.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette tilfellet er jordskred den skredtypen som har minst
betydning for faresonene, men modellering er utført likevel som et eksempel.
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RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Alle løsneområder i det
aktuelle området er vendt mot sørvest til nordvest, og det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 1.2 m
etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra ett mulig løsneområde høyt oppe i
Norragurra. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. Samme programvare er også benyttet for
modellering av jord- og flomskred, med egne parametersett også angitt i avsnitt 3.6.3. Mulige
løsneområder for jord- og flomskred er tegnet i terreng over 25 – 30° helning der terrenganalyser basert
på skyggekart, samt NGUs kvartærgeologiske kart, indikerer at tidligere små utglidninger startet fra.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.1.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
15, samt mer detaljert i vedlegg 1E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, stedvis i sør sørpeskred.
Helt i nord er steinsprang mest aktuelt. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på både 1/5000,
1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er ca. 10 boligbygg og 4 – 5 fritidshus innenfor faresonen
for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene
er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 15: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 1, Indre Nordnes.
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4.1.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de mange bratte og oppsprukne skrentene i fjellsiden vurderes som sannsynlig
med få år gjentaksintervall. Basert på funn i terrenget og modelleringsresultater forventer vi imidlertid at
de fleste blokkene vil stoppe i terrenget før de når inn i det vurderte området. Vår vurdering er at den
årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området, er noe høyere enn 1/1000.
Den midtre delen av området har noe lavere sannsynlighet for steinsprang enn både den sørlige og den
nordlige delen.

4.1.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i nesten hele dette kartleggingsområdet.
Det er historikk for store snøskred som minst en gang har fulgt Norragurra og gjort skader i bebyggelsen
nede på vifta. Klimaanalyse og terrengobservasjoner tilsier at utløsning av store snøskred under dagens
klima- og vegetasjonsforhold er mulig, spesielt under østavind og i løsneområder lokalisert oppe i
Norragurra og rett sør for det (Figur 2 i Vedlegg 1A). Videre indikerer modelleringsresultater at utløp helt
ut til fjorden under ekstreme forhold er mulig (Vedlegg 1D). Vi mener at skredutløp som kan berøre den
øvre delen av kartleggingsområdet allerede blir mulig for scenarioer med ca. 100 års gjentaksintervall.

4.1.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er også kjent i dette området og har minst en gang gått ned til E6 langs Huppaselva. Skaret
Norragurra er den eneste delen av området som ligger til rette for sørpeskred, men her kan sørpeskred
berøre bebyggelsen hyppig nok til å ha betydning for faresonene (Vedlegg 1D). I resten av området er
terrengforholdene mindre egnet til denne typen skred, ettersom det er for bratt, ulendt, og det er stor ruhet
med bratte skrenter og steinsprangur.

4.1.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred og flomskred kan ikke utelukkes i skråningene ovenfor kartleggingsområdet. Det er flere spor
etter små utglidninger midt og høyt oppe i fjellsiden, samt store avsetninger som delvis kan knyttes til
løsmasseskred i nedre del av fjellsiden. Både vi og NGU tolker det imidlertid slik at snøskred må ha spilt
en viktig rolle for disse avsetningene.
Vi mener altså at mindre jordskred i åpne skråninger (dvs. ikke kanaliserte jordskred) er mulige, spesielt i
den nordre halvparten av området. Videre mener vi at flomskred er mulig i Huppaselva og ut på vifta
nedenfor. Likevel vurderer vi at disse prosessene, når det gjelder både hyppighet og mulig utløp og
skadepotensial, er sekundære i forhold til snøskred og sørpeskred.

4.1.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker fjellsiden opptil ca. 400 moh., forebygger snøskredutløsning i de nedre delene av
fjellsiden på en effektiv måte. Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og reduserer
sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges eller
blir borte av andre årsaker, vil enkelte nye løsneområder for snøskred kunne oppstå, men skred derfra vil
trolig ikke ha større skadepotensial enn skred fra de allerede eksisterende løsneområdene, som er store og
ligger mye høyere. Hogst vil derfor bare føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg
1E). Derfor er det ikke foreslått vernskog i området.

4.1.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
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skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre, men ville trolig bli
kostbart. Vifta til Huppaselva, der både snøskred, sørpeskred og flomskred er aktuelle, har en del
bebyggelse som vi vurderer skredutsatt. Der kan det være behov for relativt store terrenginngrep for å
sikre mye av bebyggelsen, og når det gjelder snøskred er det mulig at eneste måte å oppnå dette på, kan
være kostbare støtteforbygninger i løsneområdene.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.2 Område 2 – Kjerringdalen (Kåfjord)
Det nesten 5 km lange kartleggingsområdet ligger på vestsiden av Manndalen, i foten av Balgesvarri
(1105 moh.) og Geadgevarri (730 moh.) (Figur 16 og Figur 17). Området er karakterisert av relativt
spredt bebyggelse, med flere gårdsbruk.

Figur 16: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot sør.

35

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 17: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

4.2.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg i sør i foten av Bálgesvárri (1105 moh.), i midten under en ikke
navngitt topp på 849 moh. og i nord i foten av Geađgevárri (730 moh.).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 2B.
Dette kartet viser at fjellsiden opptil ca. 100 moh. er karakterisert av relativt slakt terreng, med helning for
det meste under 25°. Derfra og opptil ca. 600 moh. i nord (ved Geađgevárri) og over 900 m i sør (ved
Bálgesvárri), er terrenghelningen nesten overalt godt over 30°. Både i sør og i nord er det også større
skrenter med helning mellom 45° og tilnærmet vertikalt. Eneste unntak fra dette er den midtre delen av
fjellsiden, mellom Storelva og Tverrelva, der terrenghelningen holder seg stort sett under 25° hele vei opp
i fjellsiden.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området, sett i grove trekk, har en verken konveks eller konkav form, men
er en lang og rett dalside. Det finnes imidlertid både konvekse og konkave former når en analyserer
topografien på mer lokalt nivå. De største konkave formene er representert av selve Kjerringdalen, som
munner ut i Manndalen ved kartleggingsområdets sørlige ende, de dypt nedskjærte skarene der Storelva
og Tverrelva renner, midt i kartleggingsområdet (Figur 3 i Vedlegg 2A), samt Steinelva helt i nord. Disse
er altså de viktigste vassdragene i det kartlagte området.
Fjellsiden over den midtre og nordlige delen av området er dekket av relativt tett bjørkeskog fra ca. 70 –
100 moh. opptil ca. 400 moh. (Figur 16). Skogen viser ikke åpenbare skader som kan knyttes til
skredaktivitet. Sør for Vatnet, dvs. på østsiden av Bálgesvárri, er det store partier der skogen er blitt revet
bort av snøskred (Figur 2 i Vedlegg 2A). Sammenligning av flyfoto fra årene 2006, 2008, 2011 og 2016
viser at de skredene gikk mellom 2011 og 2016. Allerede i bildene fra 2006, der disse terrengpartiene
fortsatt var skogdekket, kan man se at vegetasjonen var preget av tidligere snøskredaktivitet, ved at den
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var lavere og mer spredt enn i nærliggende områder. Flybildene viser altså at store snøskred minst to
ganger på et par tiår har gått ned til foten av fjellsiden.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av ulike varianter av
glimmerskifer.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 (Stalsberg og Sletten, 2017), er fjellsiden ved
Bálgesvárri nesten utelukkende dekket av ulike typer skredavsetninger, der snøskred og steinsprang er
mest aktuelle (Vedlegg 2F). I resten av området har NGU kartlagt morenemasser, med jordskred og
snøskredavsetninger i foten der morfologien er karakterisert av store vifter. NGU har også registrert en
rekke tydelige skredløp som i mesteparten av fjellsiden kommer ned mot eller inn i kartleggingsområdet.
Skredløpene står særdeles tett ved Bálgesvárri.

4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner til flere rapporter der NGI og Multiconsult har utredet skredfare i ulike deler av Manndalen,
men disse ligger på den motsatte siden av dalen (Storhaugen) eller ved Samuelsberg, dvs. nord for vårt
kartleggingsområde, mot fjorden.
Den eneste rapporten som vi kjenner til, der skredfare er vurdert for en del av dette karleggingsområdet,
er Multiconsult rapport 711414 av 2012. Der vurderes bebyggelsen nedenfor Bálgesvárri å være utsatt for
store, sjeldne snøskred.
Det kartlagte området ligger ellers helt eller for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for
steinsprang og for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.2.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser noen få skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet, og flere hendelser på den motsatte siden av dalen.
Innenfor området er det et registrert snøskred som i 1915 skal ha tatt et menneskeliv ved gården Vatnet.
Sørpeskredet som 15.5.2010 ødela et hus ved Skogvang, er også registrert. Det er også registrert et
jordskred som i januar 2010 skal ha gått på veien ved Solbakken, men uten ytterligere informasjon.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi også mottatt opplysning om at snøskred
minst 2 – 3 ganger på 40 år skal ha gått 200 – 300 m ut i dalbunnen og stoppet like før bebyggelsen ved
Gaskkamus darfehavdi.

4.2.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Eneste skredsikringstiltak i dette området er en dobbel ledevoll etablert av NVE ved Skogvang, etter
sørpeskred i mai 2010.

4.2.5 Modeller og oppsett
Arbeidet utført for denne rapporten inkluderer modellering av alle skredprosesser som terrenganalyse og
befaring tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette området er modellering utført for samtlige
skredtyper.
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RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. De fleste løsneområdene i
det aktuelle området er vendt mot sørøst til nordøst, dvs. i le for nedbørsførende vinder, og det er derfor
forutsatt bruddkanthøyder på 2 m og 3 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder langs
forsenkede bekkeløp og sidedalfører. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3. Samme
programvare er også benyttet for modellering av flomskred, med egne parametersett også angitt i avsnitt
3.6.3. Mulige løsneområder for flomskred er også tegnet i nedskjærte bekkeløp og sidedaler, men i litt
lavere høyde og noe brattere terreng i forhold til løsneområdene for sørpeskred. Dette for å best modellere
det mest sannsynlige scenarioet, der løse materialer i løpet spyles ned under en flom.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.2.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
18, samt mer detaljert i vedlegg 2E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred og sørpeskred /
flomskred, med løsmasseskred mest aktuelt enkelte steder i nord. Det er faresoner for skred med årlig
sannsynlighet på både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er ca. 30 boligbygg
innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede
vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 18: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 2, Kjerringdalen.
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4.2.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra mange mer eller mindre store skrenter i fjellsiden vurderes som sannsynlig.
Likevel, basert på funn i terrenget og modelleringsresultater, og ikke minst den gitte avgrensningen av
kartleggingsområdet, forventer vi at de fleste blokkene vil stoppe i terrenget før de når inn i det vurderte
området. Vår vurdering er altså at steinsprang er den minst relevante prosessen, og ikke dimensjonerende,
i dette området.

4.2.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i store deler av kartleggingsområdet. Det er
både historikk for og ferske tegn på store snøskred fra Bálgesvárri (Figur 2 i Vedlegg 2A). Klimaanalyse
og terrengobservasjoner tilsier at utløsning av store snøskred under dagens klima- og vegetasjonsforhold
er mulig. Videre indikerer modelleringsresultater at utløp helt ned til dalbunnen er mulig, og enkelte
steder som ved Bálgesvárri krever dette ikke ekstreme forhold.
Vi mener at skredutløp som kan berøre den øvre delen av bebyggelsen allerede blir mulig for scenarioer
med ca. 100 års gjentaksintervall. Nord i området er det kun små løsneområder (Figur 5 i Vedlegg 2A),
og det er bjørkeskog i fjellsiden. Snøskredutløpet der ventes derfor å være mye mer begrenset.

4.2.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er også kjent i dette området, sist med skader ved Skogvang i 2010 (Figur 4 i Vedlegg 2A). Vi
mener at potensialet for hendelser som den i 2010 eksisterer ved de fleste nedskjærte elveløpene som
kommer ned mot kartleggingsområdet, og der kan sørpeskred berøre bebyggelsen hyppig nok til å ha
dimensjonerende betydning for faresonene.
Utenfor forsenkede bekkeløp og sidedaler, er terrengforholdene mye mindre egnet til sørpeskred.

4.2.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan ikke utelukkes i de bratte skråningene ovenfor kartleggingsområdet, men morfologiske
elementer tilsier at jordskred i hovedsak har forekommet i forbindelse med nedskjærte bekkeløp og
sidedaler. Dette vil i praksis si at kanaliserte jordskred og flomskred er en mer relevant problemstilling
enn jordskred i åpne skråninger. Det siste, til tross for lav sannsynlighet, er bare dimensjonerende i tre
veldig begrensede områder nord i kartleggingsområdet, ettersom nedskjærte bekkeløp ikke er tilstede og
andre skredtyper mindre aktuelle der.
Vi mener at flomskred er aktuelt ned mot eksisterende vifter, med omtrent samme eller noe kortere utløp i
forhold til sørpeskred.

4.2.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker fjellsiden opptil ca. 400 moh., forebygger snøskredutløsning i de nedre delene av
fjellsiden på en effektiv måte. Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og reduserer
sannsynligheten for utløsning av jordskred.
Dersom skogen i terreng brattere enn 25 - 30° hogges eller blir borte av andre årsaker, vil enkelte nye
løsneområder for snøskred kunne oppstå, men skred derfra vil trolig ikke ha større skadepotensial enn
skred fra de allerede eksisterende løsneområdene, som er store og ligger mye høyere. Hogst vil derfor
bare føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 2E), og da mer med tanke på
steinsprang og jordskred. Derfor er det ikke foreslått vernskog i området.
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4.2.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak (eks. bak bebyggelse nedenfor Bálgesvárri) gjør at denne typen tiltak vil la
seg gjennomføre. Sannsynligheten for skader for bebyggelse på viftene i den midtre delen av
kartleggingsområdet bør også la seg redusere med lede- eller fangvoller.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.3 Område 3 – Kåfjorddalen (Kåfjord)
Kartleggingsområdet består av en 3 km lang strekning av Kåfjorddalen, fra om lag 3 km sør for Birtavarre
(Figur 19, Figur 20 og Figur 21). Kartleggingsområdet omfatter hovedsakelig den høyre (østlige) siden av
dalen. Det eneste stedet der den vestsiden av dalen er inkludert, er det en trafostasjon. I resten av området
er det bebyggelse bestående av eldre hus og gårder.

Figur 19: Oversiktskart over kartleggingsområdet.
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Figur 20: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nord.

Figur 21: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot sør.

4.3.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av Kråketinden (1008 moh.) i nord, Silbaćohkka (773 moh.) i midten og
Hánskkećohkka (722 moh.) i sør. Der kartleggingsområdet kommer nærmere den venstre siden av dalen,
ligger det i foten av en 619 m høy fortopp av Oksfjellet (1151 moh.).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 3B.
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I grove trekk er fjellsiden over den nordlige delen av kartleggingsområdet (Kråketinden, Figur 20) høyest
men ikke spesielt bratt: Terrengpartier brattere enn 25 - 30° veksler med betydelig slakere partier helt opp
til ca. 600 m høyde, og bare derfra og videre oppover er terrenget gjennomgående brattere enn 30°.
Fjellsiden sør for Kobbelva (Figur 21) er lavere, men har et betydelig større bratt parti rett ovenfor
kartleggingsområdet: Fra foten og opp til ca. 550 moh. er terrenget godt brattere enn 30° og mange steder
mellom 45° og vertikalt. De tilnærmet vertikale skrentene blir mer og mer fremtredende mot den sørlige
enden av kartleggingsområdet. Bare over 550 moh. flater terrenget ut til helninger for det meste under 25
- 30°.
Fjellsiden ovenfor den vestlige delen av kartleggingsområdet, ved trafostasjonen (Figur 7 i Vedlegg 3A),
er ca. 600 m høy og meget bratt: Den består av mindre partier mellom 25 - 45° som veksler med store
skrenter der helningen er mellom 45° og vertikalt.
Den lange fjellsiden ovenfor det kartlagte området har store konvekse partier, generelt bestående av
fjellknauser og bratte skrenter, med mer eller mindre store konkave partier innimellom. De mest
fremtredende konkave formene er de dype søkkene Skáidejohka og Njuorjojohka (Figur 5 i Vedlegg 3A).
I sistnevnte renner Kobbelva, som er det største vassdraget som kommer ned mot det kartlagte området,
bortsett fra Gáivuoneatnu elva nede i dalbunnen. Det er i tillegg noen få andre bekker som kommer ned
fra siden til Kråketinden.
Fjellsidene over kartleggingsområdet er dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 400 – 500 moh.
(Figur 20 og Figur 21), med store lokale variasjoner som skyldes bratte skrenter og områder med aktive
skråningsprosesser, spesielt steinsprangsur. Dette gjelder spesielt den brattere fjellsiden sør for Kobbelva.
Sammenligning av tilgjengelige flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser ingen endringer av betydning når
det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000. I fjellsiden nord for Kobbelva består
berggrunnen for det meste av gneis, med biotittskifer nederst i fjellsiden og langs Skáidejohka og
metasandstein mot fjelltoppen. Metsandstein er også hovedbergtype i fjellsiden sør for Kobbelva. De
samme bergtypene forekommer i den venstre siden av dalen.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 (Stalsberg og Sletten, 2017), som bare dekker
området sør for Kobbelva, er den fjellsiden nesten utelukkende dekket av steinsprang- og
steinskredavsetninger (Vedlegg 3F). I foten av fjellsiden, der det er søkk og bekkeløp, er det også kartlagt
en rekke, mindre flomskred- og jordskredvifter. Nord for Kobbelva er løsmassedekket tidligere kartlagt
av NGU i målestokk 1:250.000, og der er det hovedsakelig kartlagt morene, med steinsprangavsetninger
lenger oppe i fjellsiden, nedenfor de brattere skrentene.

4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger ellers helt eller delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang
og for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.3.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser innenfor eller i umiddelbar nærhet
av kartleggingsområdet.
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Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi mottatt opplysning om at frykt for
steinsprang eller steinskred gjorde at 6 – 8 hus ble flyttet på Gardegallu rundt midten av 1900-tallet.
Husene ble flyttet lenger vekk fra foten av fjellsiden.

4.3.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.3.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette tilfellet er jordskred den skredtypen som har minst
betydning for faresonene, og modellering er derfor ikke utført. Modellering utført for sørpeskred er
imidlertid dekkende for flomskred i de aktuelle søkkene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene i det
aktuelle området er vendt mot samtlige himmelretninger og ligger i veldig forskjellige høyder. Det er
derfor forutsatt bruddkanthøyder fra 1,2 m til 3 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder i forsenkede
bekkeløp og sidedaler. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.3.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
22, samt mer detaljert i vedlegg 3E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, steinsprang og der det er
lange og bratte søkk også sørpeskred og flomskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på
både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området.
Det er et 13 boligbygg innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for
den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 22: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 3, Kåfjorddalen.

4.3.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de mange bratte skrentene i fjellsiden (Figur 1 til 3 i Vedlegg 3A) vurderes som
sannsynlig med få år gjentaksintervall. Basert på funn i terrenget og modelleringsresultater forventer vi
imidlertid at de fleste blokkene vil stoppe i terrenget (som regel i steinsprangur) før de når inn i det
vurderte området. Sør for Kobbelva og til dels i området rundt trafostasjonen, er vår vurdering at den
årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området, ligger mellom 1/100 og
1/1000.

4.3.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være en aktuell problemstilling flere steder i kartleggingsområdet, selv om det ikke
er historikk for store snøskred. Klimaanalyse og terrengforhold tilsier at utløsning av store snøskred under
dagens klima- og vegetasjonsforhold er mulig. Det er store slake fjellområder rett øst for
kartleggingsområdet der mye tørr snø kan akkumuleres, og derfra lett transporteres i nordvest- til
sørvestvendte løsneområder (Figur 1 i Vedlegg 3A) under østavind. De samme løsneområdene kan også
samle en del snø under NV-vind, ettersom lokale terrengformer skaper mange lesider. Også i fjellsiden
ovenfor trafostasjonen, på vestsiden av området (Figur 7 i Vedlegg 3A), er det mulige løsneområder, men
disse ventes mest aktive under typisk vestavær.
Fra de fleste løsneområdene indikerer modelleringsresultater at utløp helt ut til dalbunnen og inn i
kartleggingsområdet under ekstreme forhold er mulig.
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4.3.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er også mulig i dette området, og ved både Skáidejohka og Njuorjojohka (Figur 5 og 6 i
Vedlegg 3A) vurderes å kunne berøre bebyggelsen hyppig nok til å ha betydning for faresonene. I resten
av området er terrengforholdene mye mindre egnet til denne typen skred, ettersom det er for bratt, ulendt,
og det er stor ruhet med bratte skrenter og steinsprangur.

4.3.6.4 Jord- og flomskred
Selv om det er umulig å utelukke helt, er jordskred trolig den minst fremtredende skredprosessen i dette
området. Dette er fordi løsmassetyper generelt assosiert med denne skredtypen, dvs. morene, nesten bare
er tilstede nord for Kobbelva, i en høyde det kun er relativt små bratte partier med slakere terreng
imellom. Der terrenget er brattere, på den andre siden, er det steinsprangavsetninger, og den prosessen er
dominerende.
Flomskred er mer sannsynlig enn ikke kanaliserte jordskred, og vi mener at både de to store søkkene
Skáidejohka og Njuorjojohka og flere mindre bekker som kommer ned mot kartleggingsområdet, er utsatt
for det. Flomskred der vil under sjeldne forhold kunne nå ut i dalbunnen, og prosessen er med på å
bestemme faresonen. Likevel mener vi at disse prosessene, når det gjelder både hyppighet og mulig utløp
og skadepotensial, er sekundære i forhold til snøskred og sørpeskred.

4.3.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker fjellsiden opptil 400 – 500 moh., forebygger snøskredutløsning i de terrengpartiene
som er brattere enn 30°, men disse er mindre og ligger lavere enn løsneområdene som under spesielle
værsituasjoner kan gi store skred ut mot dalbunnen. Skogen virker også til en viss grad bremsende på
steinsprang. Alt i alt mener vi at tap av skog i dette kartleggingsområdet bare vil føre til en marginal
økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 3E), og der er derfor lite grunnlag til å anbefale vernskog.

4.3.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken skråningsprosess er mest kritisk der, og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det
etableres fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området
som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg
gjennomføre. Der faresonene er dimensjonert av sørpeskred og flomskred fra Skáidejohka og
Njuorjojohka kan en eventuelt vurdere sedimentasjonsbasseng, noe som kan kreve store terrenginngrep.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.4 Område 4 – Bjørkholt (Kåfjord)
Dette kartleggingsområdet er kun 500 m langt og er i praksis en del av Birtavarre (Figur 23 og Figur 24).
Området består av ganske spredt bebyggelse og har derfor stort potensial for fortetting.
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Figur 23: Oversiktskart over kartleggingsområde 4 – Bjørkholt (Kåfjord).

Figur 24: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nordøst.
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4.4.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av Badjánanvárri (1169 moh.). Fjellsiden fremstår veldig lang og slak,
med ca. 4 km avstand fra den øvre grensen av kartleggingsområdet til fjelltoppen (Figur 24, samt Figur 3
i Vedlegg 4A).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 4B.
Helningskartet viser at fjellsiden opptil ca. 400 moh. er karakterisert av terreng i all hovedsak under 25°,
med kun noen små brattheng. Denne slake delen av fjellsiden er ca. 1,5 km lang målt fra grensen av
kartleggingsområdet. Fra ca. 400 moh. til 750 moh., er terrengpartiene over 25 - 30° noe mer
fremtredende, og omtrent like store som utflatingene mellom dem. Bare mellom 750 og 950 moh. er
terrenghelningen nesten overalt over 30°, men dette er altså 3 km fra kartleggingsområdet (Figur 1 og 2 i
Vedlegg 4A).
Fjellsiden har en totalt sett konveks form, spesielt mot toppen. Det er likevel også noen store konkave
partier, for eks. et søkk parallelt med høydekurvene ovenfor en rygg i den øvre delen av fjellet (Figur 1 og
2 i Vedlegg 4A). Dette ser mer ut å være knyttet til berggrunnsgeologien, tektonikk og glasial historie enn
til erosjonsprosesser. Mindre bekker renner i de forsenkede områdene som går nedover i fjellsiden (Figur
3 i Vedlegg 4A), mens de to eneste helårsbekkene renner i Litledalen og Røysdalen, som ligger ca. 400 m
vest og øst for kartleggingsområdet, henholdsvis.
Fjellsiden er dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 400 – 500 moh. (Figur 24, samt Figur 3 i
Vedlegg 4A), med noen lysninger. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser ingen
endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av gneis opptil ca. 450 moh.,
glimmerskifer derfra og opptil 750 moh. og kvartsitt videre oppover mot toppen.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er mesteparten av fjellsiden dekket av tynn
morene, med skredavsetninger kun under det bratte toppartiet. Det er ikke utarbeidet mer detaljerte
kvartærgeologiske kart for området.

4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare innenfor dette karleggingsområdet. Vi
kjenner derimot til grunnundersøkelser utført i forbindelse med reguleringsplaner i dette området, men de
gir ikke relevant informasjon for det her utførte arbeidet.
Det kartlagte området ligger utenfor aktsomhetssoner for snøskred og for steinsprang, men berøres av
aktsomhetssonen for jord- og flomskred, ifølge aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.4.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet eller i umiddelbar nærhet av det.
Vi har heller ikke fått informasjon om skredhendelser her under vår befaring.

47

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

4.4.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.4.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette området ble det utført modellering av snøskred, mer
for å illustrere at selv store sjeldne skred ikke vil nå kartleggingsområdet.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Alle løsneområder i det
aktuelle området er vendt mot sør og sørvest, og det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 1.2 m og 2 m
etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.

4.4.6 Skredfarevurdering
Ingen skredprosesser vurderes å kunne medføre skader i kartleggingsområdet med større årlig
sannsynlighet enn 1/5000. Det er derfor ikke faresoner. Bakgrunnen for den samlede vurderingen er
oppsummert nedenfor.

4.4.6.1 Steinsprang og steinskred
Det er kun få og små mulige løsneområder for steinsprang i fjellsiden ovenfor området, og disse ligger
flere kilometer fra områdegrensene. Den årlige sannsynligheten for at steinsprang gir skader innenfor
kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.4.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes ikke å være en aktuell problemstilling i kartleggingsområdet. Det er ingen historikk for
det, og løsneområdene ligger 3 km fra områdegrensen. Dette, kombinert med det slake og kuperte
terrenget i mye av fjellsiden, gjør at ikke engang utløpet av store skred vil true bebyggelsen i
kartleggingsområdet.

4.4.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er heller ikke kjent i dette området. Delene av fjellsiden som er mest egnede som mulige
løsneområder for sørpeskred, ligger i Litledalen og Røysdalen, men utløp av eventuelle skred derfra vil
følge dalføret og ikke gå i retning av kartleggingsområdet.
Den øverste delen av fjellet har også en kupert topografi der man ikke helt kan utelukke at sørpeskred kan
starte. Under dette terrengpartiet er det imidlertid veldig kupert terreng, og stedvis til og med en markert
motbakke (en morenerygg eller fjellrygg, Figur 2 i Vedlegg 4A) som trolig vil stoppe mye av
skredmassene. Den store avstanden til kartleggingsområdet vurderes å være en ytterligere «sikring». Årlig
sannsynlighet for at sørpeskred gir skader innenfor kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.

4.4.6.4 Jord- og flomskred
Det er verken historikk for eller tegn etter løsmasseskred i fjellsiden. Topografien gjør at denne typen
prosess er lite aktuell i skråningene ovenfor kartleggingsområdet. Det er kun noen små bratte partier med
morenemasser mellom kote 50 og 100 der mindre utglidninger ikke kan utelukkes. Disse ventes imidlertid
ikke å true bebyggelsen. Vi mener derfor at den årlige sannsynligheten for at denne gir skader innenfor
kartleggingsområdet er lavere enn 1/5000.
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4.4.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen har i dette kartleggingsområdet mye mindre betydning for skredfaren enn det den slake
topografien har. Det er kun noen små bratte partier med morenemasser mellom kote 50 og 100 der en bør
være varsom med tanke på hogst og håndtering av overflatevann for å forebygge mulige utglidninger. Vi
føler imidlertid ikke behov for å anbefale vernskog.

4.5 Område 5 – Myrhaug - Bjerkli (Kåfjord)
Det 8,5 km lange kartleggingsområdet ligger på nordsiden av Kåfjord (Figur 25, Figur 26 og Figur 27).
Med unntak av tettstedet Trollvik er bebyggelsen i området spredt.

Figur 25: Oversiktskart over kartleggingsområde 5 – Myrhaug-Bjerkeli (Kåfjord).
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Figur 26: Dronebilde av den sørlige delen av området tatt mot nord.

Figur 27: Dronebilde av den nordlige delen av området tatt mot nord.
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4.5.1 Topografi og grunnforhold
Området sør for Trollvik (Figur 26; Figur 1 og 2 i Vedlegg 5A) strekker seg langs foten av Rismalčohkka
(1098 moh.). Fjellet har flere fortopper på mellom 500 og 620 moh., og det er disse som ligger direkte
ovenfor kartleggingsområdet. Denne fjellsiden er for det meste brattere enn 25 - 30° mellom 100 moh. og
500 moh., og slakere både under og over det beltet. I det bratte beltet er det også mange skrenter med
helning mellom 45° og vertikalt.
Nord for Trollvik (Figur 27; Figur 4 til 6 i Vedlegg 5A) strekker området seg i foten av Langnesfjellet
(1163 moh.) og en fortopp på 909 m høyde, samt Nomedalstinden (1051 moh.). Mellom disse to fjellene
ligger Litledalen, med Lassielva som renner ut ved Langneset (Figur 5 og 6 i Vedlegg 5A). Disse
fjellsidene har mange partier over 25 - 30° og til dels brattere enn 45°, men disse er relativt små, med
markerte utflatinger imellom. De bratte partiene ligger spredt i hele fjellsidens høyde, ulikt over de ulike
delene av dette lange kartleggingsområdet. Mellom de to lokaliteter som går under navnet Bakkejord,
ligger det i tillegg et bratt terrengbelte med fjellskrenter rett bak bebyggelse, men i resten av området er
terrenget slakt nederst.
Terrenganalysen oppsummert ovenfor er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra
LiDAR data samlet mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og
er vist i Vedlegg 5B.
En så lang fjellside har naturligvis både store konvekse og konkave terrengpartier, samt mange bekker
som kommer ut i foten der kartleggingsområdet strekker seg. Trollvikelva og Lassielva er, i tillegg til de
mange bekkene, de to største vassdragene.
Skoggrensen i området ligger på 400 – 500 moh., og med unntak av enkelte granplantefelt består skogen
av bjørk (Figur 27). Sør for Trollvik er den tette skogen begrenset til terrenget under 100 moh., mens
ovenfor den høyden er det kratt og glissen skog (Figur 26). Dette skyldes en kombinasjon av
terrengformasjoner og tynt løsmassedekke. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser
ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består nesten overalt av gneis, med
lokal forekomst av gabbro og amfibolitt.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250.000 er det forvitringsmateriale og morene i store
deler av fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet. Det er registrert skredavsetninger nedenfor de bratte
fjellskrentene rett sør for Trollvik, samt i foten av mye mindre skrenter nord for Trollvik. NGU, på
oppdrag fra NVE, har også kartlagt området rundt Trollvik i målestokk 1:10 000 (Sletten og Stalsberg,
2017). Der er det kartlagt mye elve- og breelvavsetninger, i tillegg til noen små lokale skredavsetninger
og spor etter mulige utglidninger i moreneskråninger (Vedlegg 5F).

4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger ellers helt eller for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for
steinsprang og for jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).
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4.5.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser noen skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet. Dette er flere isnedfall og steinsprang som må være feil plassert ettersom de ikke
stemmer overens med terrengforholdene. Det er tvilsomt om en steinspranghendelse i 2007 kan ha gått ut
på E6 rett sør for Trollvik, slik databasen viser. Det samme gjelder et snøskred og tre steinsprang på
Oksnes. Det er ikke utenkelig at dette er små hendelser i vegskjæring, slik det er notert for ytterligere en
av dem i samme område. Det er også registrert en snøskredhendelse på Langnes 15.5.2010. Dette antar vi
var et sørpeskred som gikk ned i Lassielva.

4.5.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.5.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er veldig mange
mulige løsneområder i det aktuelle området, alle vendt mot sør til vest. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 1,2 m og 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra tre mulige løsneområder langs
Lassielva, Trollvikelva og en til bekk sør for Trollvik. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
Det er også modellert sørpeskred i to ytterligere søkk som ligger rett utenfor kartleggingsområdet, i nord
og sør, for å utelukke at utløp derfra kunne berøre kartleggingsområdet.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.5.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
28, samt mer detaljert i vedlegg 5E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er sørpeskred og flomskred, samt
snøskred. Kun noen få steder er steinsprang mest aktuelt. Det er faresoner for skred med årlig
sannsynlighet på 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området.
Det er et to boliger og to fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 28: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 5, Myrhaug - Bjerkeli.

4.5.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de mange bratte skrentene i fjellsiden vurderes som sannsynlig med få års
gjentaksintervall. Basert på topografien, blokker i terrenget og modelleringsresultater forventer vi
imidlertid at de aller fleste blokkene vil stoppe i terrenget før de når inn i det vurderte området. Vår
vurdering er steinsprang ikke er dimensjonerende for faresonene, med unntak av små områder, nord for
Trollvik, der små skrenter ligger like bak bebyggelsen uten at det samtidig er andre aktuelle
skredprosesser fra resten av fjellsiden.

4.5.6.2 Snøskred
Snøskred kan forekomme i mesteparten av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, men de fleste steder
vil ikke nå områdegrensene. Dette vurderes kun å være mulig et par steder rundt Trollvik og ved Perteng,
sør i området. Det er imidlertid ikke snøskredhistorikk, og derfor er vurderingen i stor grad basert på
klima- og terrenganalyse, som tilsier at utløsning av store snøskred er mulig, samt modelleringsresultater,
som viser mulig utløp inn i kartleggingsområdet. Litt forskjell i eksposisjonen av løsneområdene gjør at
noen av dem vil være mer aktuelle under store snøfall med nordvestlig vind og andre under østavind etter
store snøfall.

4.5.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er kjent minst et sted i dette området, ved Langneset, der det gikk ned til E6 i mai 2010 (Figur
6 i Vedlegg 5A). I tillegg til denne banen er det to andre løp som vi mener har en viss sannsynlighet for å
gi samme type skred, langs Trollvikelva (Figur 3 i Vedlegg 5A) og lenger sør mot Myrhaug. Der dette
53

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

vurderes aktuelt, er det sørpeskred som dimensjonerer faresonene, ettersom dette har lenger utløp enn
øvrige skredtyper.

4.5.6.4 Jord- og flomskred
Ikke-kanaliserte jordskred kan aldri utelukkes helt i bratte skråninger med morene, men vurderes å være
den minst sannsynlige skredprosessen, og ikke dimensjonerende for faresonene, i dette
kartleggingsområdet. Flomskred kan forekomme langs en del bekker i området, og vil få omtrent samme
utløp som sørpeskred. Sammen er disse to prosessene dimensjonerende for faresonene flere steder i dette
området, i praksis overalt der det er tegnet faresone i forbindelse med bekker. For andre bekker er det
vurdert å kunne være en rent flomrelatert utfordring, og der er det ikke tegnet faresone.

4.5.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker fjellsiden, spesielt i delområdet nord for Trollvik, forebygger snøskredutløsning i
terrengpartier over 30° helning. Disse er imidlertid veldig små i forhold til løsneområdene som allerede
finnes lenger oppe i fjellsiden, og effekten av skogen er derfor veldig liten. Ved tap av skog over store
arealer nord for Trollvik, kan det også oppstå noen flere løsneområder for sørpeskred, men eventuelle
sørpeskred derfra vil for det meste følge de samme løpene som faresonene tar utgangspunkt i. I området
sør for Trollvik, og spesielt ved Ytre Bakkemo, vil fjerning av plantefeltene ovenfor bebyggelse også
kunne øke faresonene marginalt. Vi føler derfor ikke behov for å anbefale vernskog.

4.5.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.6 Område 6 – Nomedalen (Kåfjord)
Kartleggingsområdet er over 5 km langt og ligger på østsiden av Kåfjorden, rett sør for Olderdalen (Figur
29 og Figur 30Figur 16). I foten av fjellsiden, langs hele området, går E6. Det er i tillegg spredt
bebyggelse og et massetak, mellom Bukta og Nomedalsneset.
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Figur 29: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 30: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nord.
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4.6.1 Topografi og grunnforhold
Delen av kartleggingsområdet nord for Nomedalen strekker seg langs foten av Gavtavárri (1250 moh.).
Fjelltoppen ligger egentlig 3 km øst for kartleggingsområdet, mens en fortopp på 803 m høyde ligger mer
direkte ovenfor det.
Delen av området sør for Nomedalen strekker seg i foten av en rygg som gradvis stiger opp mot
Nomedalsaksla (1001 moh.). Ovenfor kartleggingsområdet når ryggen en høyde på 822 moh.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 6B.
Den nordlige delen av området, ved Soleng og Solberg, er i praksis en del av Olderdalen og ligger i
utløpet av Nomedalen, uten høye skråninger direkte ovenfor.
Fjellsiden ovenfor strekningen fra Sommarnes til Nomedalen (Figur 1 og 2 i Vedlegg 6A) starter i foten
med et bredt, slakt terrengparti under 25° som går opptil 150 moh. Derfra og opptil ca. 600 moh. er
terrenget brattere enn 25 - 30° og inneholder også enkelte skrenter mellom 45° og vertikalt. Et smalere
terrengbelte med helning over 30° fortsetter, skrått i forhold til høydekurvene, opptil 800 moh., mens
terrenget rundt det beltet er slakere enn 25°.
Fjellsiden ovenfor strekningen sør for Nomedalen (Figur 6 i Vedlegg 6A) har terreng brattere enn 30° 45°, samt enkelte bratte skrenter, opptil ca. 350 moh. Derfra og opptil 700 moh. er det i all hovedsak
slakere enn 25°, med bare noen få små brattere partier. Over 700 moh. er terrenget igjen brattere enn 30°.
Både nord og sør for Nomedalen har fjellsiden i grove trekk en lang og rett form, men det finnes lokale
konvekse og konkave partier. De eneste relativt store vassdragene i kartleggingsområdet er Nomedalselva
(Figur 3 og 4 i Vedlegg 6A) og Kielva. Sistnevnte kommer ned helt sør i kartleggingsområdet. Det er i
tillegg mange bekker som stammer fra myrområder på 50 – 150 moh. eller fra vannkilder i den nedre
delen av fjellsiden.
Fjellsiden nord for Nomedalen er dekket av bjørkeskog opptil ca. 150 – 200 moh., men den er glissen og
med mange store lysninger i forbindelse med myrområder, kraftlinjer osv. Sør for Nomedalen er skogen
tettere, uten store lysninger (Figur 13) og strekker seg opp til minst 300 moh. Sammenligning av flyfoto
fra perioden 2006 - 2016 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller
skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000. I de aktuelle fjellsidene er det kartlagt
av 5 – 6 belter som går parallelt med høydekurvene og består, fra foten av skråningen oppover, av
glimmerskifer, kvartsitt, granittisk gneis, biotittskifer. Alle disse er metamorfe bergarter.
NGU har utarbeidet kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 (Stalsberg og Sletten, 2017) for
fjellsiden over den nordlige halvparten av kartleggingsområdet. Der viser kartet marine avsetninger opptil
ca. kote 70 – 80, morene videre oppover til ca. kote 150, og skredavsetninger i resten av fjellsiden. Sør for
Nomedalsneset er kvartærgeologien bare kartlagt i målestokk 1:250.000. Her viser kartet
forvitringsmaterialet opptil ca. 250 – 300 moh. med noe morene og skredavsetninger lenger oppe i fjellet.

4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet. Det er derimot flere rapporter av NGI og Multiconsult som omhandler
skredfarevurdering eller skredsikring i Olderdalen, dvs. like nord for dette kartleggingsområdet.
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Det kartlagte området ligger ellers for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred, og delvis
innenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred og for steinsprang ifølge de ulike aktsomhetskartene
publisert av NVE (NVE, 2016).

4.6.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser i eller i nærheten av
kartleggingsområdet.
Under vår befaring har vi heller ikke mottatt opplysninger om skredhendelser.

4.6.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.6.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene (i dette tilfellet langs Nomedalselva).
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er flere mulige
løsneområder i det aktuelle området, alle vendt mot sørvest, men i forskjellig høyde og med ulik
terrengform. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på mellom 1,2 m og 3 m etter betraktningene som er
beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra et mulig løsneområde, hvorfra utløp
ville gå i Nomedalselva. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.6.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
31, samt mer detaljert i vedlegg 6E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred nord for Nomedalselva, sørpeskred og flomskred rundt
utmunningen av elva, og steinsprang i resten av kartleggingsområdet, dvs. sør for Nomedalen. Det er ikke
faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/100 inn i det vurderte området. Det er en bolig og to
fritidsboliger innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den
samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 31: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 6, Nomedalen.

4.6.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de mange bratte skrentene i fjellsiden vurderes som sannsynlig med få års
gjentaksintervall.
Basert på topografien, blokker i terrenget og modelleringsresultater ser vi for oss en meget lav
sannsynlighet for at blokker vil komme inn i det vurderte området nord for Nomedalen (Figur 2 i Vedlegg
6A). Sør for Nomedalen vurderes derimot steinsprang å være dimensjonerende for faresonen. Dette
skyldes delvis at andre skråningsprosesser med typisk lenger utløp (sørpeskred, snøskred osv.) her ikke er
aktuelle, og delvis at kildeområdene for steinsprang her er nærmere kartleggingsområdet enn de er nord
for Nomedalen. Resultatet er at evt. utløpet letter vil kunne komme inn i kartleggingsområdet, slik også
indikert av modelleringsresultater (Vedlegg 6D).

4.6.6.2 Snøskred
Snøskred fra løsneområdene på vestsiden av Gavtavárri vurderes å være den mest aktuelle
problemstillingen der det er tegnet faresoner nord for Nomedalselva. Det er ikke nylig historikk for store
snøskred der, men både klimaanalyse og terrengforholdene tilsier at utløsning av store snøskred er mulig,
spesielt nordvestlig vind med store snøfall. Løsneområdene vender mot sørvest, men lokale terrengformer
skaper mange lokale lesider for NV-vind. Videre indikerer modelleringsresultater at utløp inn i
kartleggingsområdet under sjeldne forhold er mulig.

4.6.6.3 Sørpeskred
Det finnes minst et terrengparti på sørsiden av Gavtavárri der utløsning av sørpeskred ikke er utenkelig
(Figur 3 i Vedlegg 6A). Derfra ville eventuelle sørpeskred gå ned mot Nomedalselva, og videre nedover
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mot kartleggingsområdet. Området ovenfor massetaket på flomvifta til denne elva (Figur 4 i Vedlegg 6A)
viser mange tegn på at flomvann har funnet mange alternative løp og avsatt materialer, spesielt nord for
det nåværende løpet. Dette er de fleste steder godt kanalisert, men det finnes ett område ovenfor
massetaket der sørpeskred, men også flomskred og rene flommer, lett kan forlate elveløpet (Figur 5 i
Vedlegg 6A).

4.6.6.4 Jord- og flomskred
Ikke-kanaliserte jordskred kan aldri utelukkes helt i bratte skråninger med morene, men vurderes å være
den minst sannsynlige skredprosessen, og ikke dimensjonerende for faresonene, i dette
kartleggingsområdet. Flomskred kan forekomme spesielt langs Nomedalselva og vil få omtrent samme
utløp som sørpeskred. Sammen er disse to prosessene dimensjonerende for faresonene i området der
Nomedalen munner ut mot fjorden.

4.6.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker fjellsiden sør for Nomedalen, forebygger snøskredutløsning på en effektiv måte.
Skogen virker dessuten i noen grad bremsende på steinsprang og reduserer sannsynligheten for utløsning
av jordskred. Dersom skogen i dette området med terreng brattere enn 25 - 30° hogges eller blir borte av
andre årsaker, vil løsneområder for snøskred kunne oppstå. Oppstått snøskredfare vil i dette området føre
til en markert økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 6E). Det er derfor anbefalt vernskog i det
området (Vedlegg 6G). I resten av området, dvs. nord for Nomedalselva, har skogen mindre kritisk
betydning for faresonene.

4.6.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken prosess er dimensjonerende der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det
etableres fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området
som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg
gjennomføre. Området rundt vifta til Nomedalselva, der både sørpeskred og flomskred er aktuelle, lar seg
sikre ved bedre flomforbygninger som hindrer massetransport utenfor elveløpet.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.7 Område 7 – Olderdalen nord (Kåfjord)
Det nesten 2 km lange kartleggingsområdet ligger rett nord for Olderdalen (Figur 32 og Figur 33). I foten
av fjellsiden går E6, og langs hele området er det spredt bebyggelse, med relativt stort
utbyggingspotensial.

59

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 32: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 33: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nordøst.
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4.7.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av Nordmannviktinden (1355 moh.). Fjellsiden ovenfor mye av
kartleggingsområdet er en bred og lang rygg som leder opp til toppen, men som over det kartlagte
området når en høyde på 1197 moh. Mellom denne ryggen og nabofjellet i øst, Gilavárri, åpner Lilledalen
seg ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet (til høyre i Figur 33).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 7B.
Ryggen ovenfor den nordre halvparten av området er for det meste slakere enn 25° opptil ca. 200 - 300
moh. Derfra og opptil toppen på 1197 moh. er det store sammenhengende partier med helningen over 30°,
med flere utflatinger imellom. På sørsiden av Lilledalen er terrenget stort sett brattere enn 30° mellom
200 og 700 moh., med en markert utflating mellom kote 340 og 400. Denne finnes på begge sider av
Lilledalen. Det finnes kun få og veldig små skrenter over 45° ovenfor kartleggingsområdet, og de er langt
oppe i fjellsiden.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har en markert konkav form der Lilledalen åpner seg (Figur 1 i
Vedlegg 7A), og brede og konvekse former i fjellsidene på begge siden av dalen, der fjellsidene svinger
innover mot dalen. Den eneste store helårsbekken i fjellsiden er Doronelva, som renner i Lilledalen. Det
er i tillegg mange små smeltevannsløp og noen bekker gjennom hele området under ca. 200 m høyde.
Noen av disse, som Møllelva i den nordlige delen av området, er kanskje helårsbekker, men de har
forholdsvis små nedslagsfelt.
Fjellsiden dekket av bjørkeskog opptil ca. 150 – 200 moh. (Figur 13), men skogen er mange steder glissen
eller kratt. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser ingen endringer av betydning når det
gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av metamorfe bergarter med
gneis helt nederst, granatglimmerskifer opptil ca. 400 moh. og kvartsitt videre oppover og helt til toppen.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:10 000 (Sletten og Stalsberg, 2017), er fjellsiden
opptil 300 – 400 moh. dekket av morene, forvitringsmateriale og stedvis torv og myr. Bare fra den høyde
og oppover finner man skredavsetninger. Den store vifta der Lilledalen åpner seg ned mot fjorden, består
ifølge NGU av breelvavsetninger, bekke- og elveavsetninger og en del snøskredavsetninger. NGU har
også registrert en rekke små jord- og flomskredløp, men som ikke kommer helt ned til
kartleggingsområdet.

4.7.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet. Både NGI og Multiconsult har kartlagt skredfaren i Olderdalen, dvs. rett øst for dette
kartleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger ellers helt eller for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.7.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet, men noen like utenfor.
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Hendelsene rett utenfor kartleggingsområdet er flere snøskred registrert høyt oppe i Lilledalen i årene
siden snøskredvarslingstjenesten kom på plass i Norge. Disse skredhendelsene er altså av liten betydning
for skredfarekartlegging. Det er også registrert et større steinsprang som gikk i juni 2012, med utløp ca.
200 m bak skolen i Olderdalen.
Under vår befaring fikk vi ingen opplysninger om skred i dette kartleggingsområdet.

4.7.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.7.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige langs Lilledalen.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er flere mulige
løsneområder i det aktuelle området, med ulik høyde og eksposisjon som varierer mellom vest og sørøst.
Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 1,2 m og 3 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt
3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred (men også dekkende for flomskred)
langs Doronelva i Lilledalen. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.7.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
34, samt mer detaljert i vedlegg 7E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred, samt sørpeskred og flomskred på vifta ved utmunningen av
Doronelva. Det er ikke faresoner for skred med årlig sannsynlighet på og 1/100 inn i det vurderte
området. Det er kun en bolig innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 34: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 7, Olderdalen nord.

4.7.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de små skrentene i fjellsiden er mulig. Basert på topografien, observasjoner i
terrenget og modelleringsresultater forventer vi ikke at blokker vil komme inn i det vurderte området.
Steinsprang er altså ikke dimensjonerende for faresonen her.

4.7.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være mulig både fra løsneområder i fjellsiden ovenfor den nordlige delen av
kartleggingsområder og fra løsneområder høyt oppe i Lilledalen (Figur 1 i Vedlegg 7A). Det er ikke nylig
historikk for store snøskred der, men både klimaanalyse og terrengforholdene tilsier at utløsning av store
snøskred er mulig. Løsneområdene vender mot sørvest til sørøst og er derfor spesielt aktuelle under store
snøfall med NV-vind. Videre indikerer modelleringsresultater at utløp inn i kartleggingsområdet under
sjeldne forhold er mulig.

4.7.6.3 Sørpeskred
Inne i Lilledalen (Figur 1 i Vedlegg 7A) er ikke utløsning av sørpeskred utenkelig. Dette kan for
eksempel skje som et resultat av mye regn eller kraftig temperaturstigning etter perioder med mye snø
eller i forbindelse med isplugging av elva etter langvarig kulde. Elva er godt kanalisert der denne kommer
ut på vifta (Figur 3 i Vedlegg 7A), men det finnes minst et punkt lenger oppe der modelleringsresultater
indikerer mulighet for at skred går i en bane like øst for elveløpet. Utløpet ville da følge bekken som går
parallelt med Doronelva og komme ut i den østlige delen av vifta, nærmere eksisterende boligfelt.
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Like lenger nord, ved Lallasjohka, er det noen markert nedskjærte bekker. Disse kan i teorien samle noe
mer snø enn terrenget omkring dem, men har små nedslagsfelt og ingen for oss kjent skredhistorikk, dvs.
lav sannsynlighet for skred. Derfor er det bare tegnet en 5000-års skredfaresone der.

4.7.6.4 Jord- og flomskred
Ikke-kanaliserte jordskred kan aldri utelukkes helt i bratte skråninger med morene, men vurderes ikke å
være dimensjonerende for faresonene i dette kartleggingsområdet. Flomskred kan forekomme spesielt
langs Doronelva og vil få omtrent samme utløp som sørpeskred. Sammen er disse to prosessene
dimensjonerende for faresonene i området der Lilledalen munner ut mot fjorden.

4.7.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den nederste delen av fjellsiden kan forebygge snøskredutløsning fra enkelte små
brattheng, men disse har liten betydning i forhold til de mye større løsneområdene lenger oppe. Skogen
virker i beskjeden grad bremsende på snøskred som måtte komme fra høyt liggende løsneområder. Alt tatt
i betraktning vil evt. tap av skog ovenfor dette kartleggingsområdet føre til en veldig marginal økning i
størrelsen av faresonen (Vedlegg 7E). Det er derfor ikke skredfaglig grunn til å anbefale vernskog.

4.7.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår, hvilken prosess er dimensjonerende der og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det
etableres fangvoller for å fange opp skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området
som ønskes sikret. Den spredte bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg
gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.8 Område 8 – Sagatun (Kåfjord)
Kartleggingsområdet er 1 km langt og ligger like nord for Olderdalen, under vestsiden av Reinfjellet
(Figur 35 og Figur 36). I foten av fjellsiden går E6, og langs hele området er det spredt bebyggelse.
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Figur 35: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 36: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst.

65

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

4.8.1 Topografi og grunnforhold
Området strekker seg langs foten av Reinfjellet (Orritvárri). Fjellet er egentlig vestsiden av en 1197 m
høy rygg som fortsetter innover mot Nordmannviktinden.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 8B.
Fjellsiden opptil ca. 500 moh. er karakterisert av ganske kupert terreng, med små terrengbelter over 30°
vekslende med markerte utflatinger der helninger er under 25°. Fra ca. 500 moh. og opp er
terrenghelningen mer sammenhengende over 30°, kun avbrutt av mindre slakere partier. Det er veldig få
og små skrenter med helning over 45°.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har i grove trekk en ganske åpen form, dvs. hverken konveks
eller konkav. På mer lokalt nivå er topografien mye mer kupert, delvis også fordi det er steinbreer
(Bjuriura) som gir skråningen mange lobeformer (Figur 1 til 4 i Vedlegg 8A). Fronten av den største
steinbreen kommer helt ned til E6.
Fjellsiden dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 250 - 300 moh. (Figur 36), med lokale variasjoner i
tetthet som skyldes steinholdig grunn ved steinbreene. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2006 2016 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av metamorfe bergarter med
gneis helt nederst, granatglimmerskifer opptil ca. 450 moh. og kvartsitt videre oppover og helt til toppen.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er mye av fjellsiden dekket av
forvitringsmateriale. Det er dessuten kartlagt skredavsetninger, og ikke steinbreavsetninger, der vi tolker
terrengformene som typiske steinbreer. Steinbreer er imidlertid generelt dekket av skredmaterialer, og
derfor er dette mer et akademisk definisjonsspørsmål enn noe kritisk for skredfarevurderingen.

4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet eller i relevante, nære områder.
Det kartlagte området ligger ellers helt innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred,
ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.8.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser i eller i nærheten av
kartleggingsområdet. Vi har heller ikke mottatt informasjon om skredhistorikk under vår befaring.

4.8.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.8.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred,
sørpeskred og flomskred lite aktuelle, og det er derfor ikke utført modellering for disse.
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RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er noen mulige
løsneområder i det aktuelle området, alle i relativt åpent terreng og vendt mot sørvest. Det er derfor
forutsatt bruddkanthøyder på 1,2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.8.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
37, samt mer detaljert i vedlegg 8E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred i den sørlige delen av området og steinsprang i nord. Det er
faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Det er kun en
bolig innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede
vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 37: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 8, Sagatun.

4.8.6.1 Steinsprang og steinskred
Utfall av steinblokker fra de små bratte skrentene i fjellsiden er mulig. Basert på manglende funn i
terrenget og modelleringsresultater forventer vi ikke at utfall fra de aller fleste kildeområdene skal
komme inn i kartleggingsområdet. Noe utfall fra kilder i den nordlige delen av det vurderte området kan
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imidlertid komme inn i området. Vår vurdering er at steinsprang er dimensjonerende for 5000 års
faresone der, ettersom snøskred i samme område ikke ventes å få utløp som når inn i området.

4.8.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i nesten hele dette kartleggingsområdet,
når det gjelder faresone for 1000-års skred. Det er ikke historikk for store snøskred og vurderingen legger
derfor vekt på klimaanalyse og terrengobservasjoner, som tilsier at utløsning av store snøskred er mulig,
og fra flere løsneområder (Figur 2 i Vedlegg 8A). Det er spesielt under østavind etterfølgende store
(tørr)snøfall at de snøskred kan utløses. De kan også utløses etter store snøfall med NV-vind, ved «cross
loading», dvs. vind som blåser langs etter fjellsiden. Videre indikerer modelleringsresultater at utløp som
berører kartleggingsområdet under sjeldne forhold er mulig.

4.8.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er ikke kjent i dette området, og terrengforholdene er lite egnet til utløsning av denne typen
skred, ettersom det er for ulendt, og det er stor ruhet med mye steinbreer og steinsprangur. Vi mener at
denne prosessen ikke er dimensjonerende i det aktuelle området.

4.8.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred og flomskred vurderes som lite sannsynlige og ikke dimensjonerende i skråningene ovenfor
kartleggingsområdet. Det finnes hverken historikk eller tegn i terrenget etter slike skred. Terrenget har
dessuten stor ruhet og permeabilitet ettersom det er veldig mye grov ur (steinbreer), og de bratte partiene
veksler med store utflatinger som gjør at eventuelle små utglidninger trolig ville få kort utløp.

4.8.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den nedre delen av fjellsiden, forebygger snøskredutløsning fra enkelte små brattheng
der. Disse eventuelle løsneområdene har ikke stor betydning i forhold til de som er mulig lenger oppe i
fjellsiden. Skogen virker i noen grad også bremsende på steinsprang og reduserer sannsynligheten for
utløsning av løsmasseskred. Hogst eller tap av skogen vil derfor bare føre til en marginal økning i
størrelsen av faresonen (Vedlegg 8E), og da mest med tanke på steinsprang. Det er derfor ikke skredfaglig
grunn til å anbefale vernskog i dette området.

4.8.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.9 Område 9 – Ytre Nordmannvik (Kåfjord)
Det over 3 km lange kartleggingsområdet ligger rett nord for Nordmannvik (Figur 38 og Figur 39). I foten
av fjellsiden går E6, og langs hele området er det spredt bebyggelse bestående av eldre hus og
fritidsboliger.
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Figur 38: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 39: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nord. Merk den grove steinsprangur i terrenget.

4.9.1 Topografi og grunnforhold
Kartleggingsområdet strekker seg langs foten av Staluvárri (1251 moh.) og en fortopp på 1130 moh., helt
i nord.
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Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg 9B.
Den sørligste delen av området ligger i foten av en bred rygg som leder opp til fjelltoppen (Figur 1 i
Vedlegg 9A). Ryggen har nesten overalt helning under 25°, med veldig få og begrensede brattere partier.
Fjellsiden over den midtre delen av området er mye brattere, med store sammenhengende partier på 30 45° og få utflatinger i hele skråningen. I denne delen av fjellsiden er det også enkelte skrenter med
helning godt over 45°. Helt i nord blir fjellsiden litt mindre bratt, med et terrengbelte på 30 - 45° mellom
200 og 400 moh. og for øvrig hyppig veksling mellom relativt små brattheng og utflatinger, som
karakteriserer skråningen hele vei til toppen.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har en meget kupert form, med både store konvekse konkave
partier. Mange av de konvekse formene, samt stor terrengruhet, skyldes steinbreer, med typiske
lobeformer og grov steinsprangur (Figur 2 i Vedlegg 9A). Det viktigste konkave partiet er et stort søkk
som avskjærer meste parten av fjellsiden ovenfor den nordlige delen av det kartlagte området. Den eneste
store helårsbekken i fjellsiden går i dette søkket og kommer ut mellom Skogheim og Myreng. Det er i
tillegg mange små smeltevannsløp gjennom hele området under ca. 200 m høyde.
Fjellsiden over den nordlige halvparten av området er dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 200 –
250 moh. (Figur 39). Over den sørlige delen av området opphører skogen raskt i en høyde på ca. 120 –
150 moh., i fronten av ei grov steinsprangur. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser
ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av biotittskifer i mesteparten
av fjellsiden, og gneis på ryggen ovenfor sørdelen av kartleggingsområdet.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er fjellsiden ovenfor nordlige og sørlige del
av området dekket av morene. Over den midtre delen av området viser kartet skredavsetninger. Vi mener
at en vesentlig del av dette området er steinbreer. Dette vil si at skredmaterialene som dekker disse
landskapsformer, ikke direkte gjenspeiler omfanget av skredprosessene under nåværende klimaforhold.

4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i området
Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger ellers helt innenfor aktsomhetssoner for snøskred og de for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.9.3 Skredhistorikk
Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser i eller i nærheten av
kartleggingsområdet. Vi har heller ikke mottatt informasjon om skredhistorikk under vår befaring.

4.9.4 Eksisterende skredsikringstiltak
Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.9.5 Modeller og oppsett
Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
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den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
søkkene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er veldig mange
mulige løsneområder i det aktuelle området, alle vendt mot nordvest til sørvest. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 1,2 m og 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra et mulig løsneområde langs søkket i
fjellsiden mellom Skogheim og Myreng. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.9.6 Skredfarevurdering
Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
40, samt mer detaljert i vedlegg 9E.
Dimensjonerende skredtype er nesten overalt snøskred, men steinsprang og sørpeskred er også aktuelle
prosesser, og sørpeskred er dimensjonerende et par steder. Det er faresoner for skred med årlig
sannsynlighet på 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Det er tre boligbygg innenfor faresonen for
1000 års skred i dette kartleggingsområdet.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 40: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 9, Ytre Nordmannvik.

4.9.6.1 Steinsprang og steinskred
Berget i den aktuelle fjellsiden fremstår som meget forvitret. Utfall av steinblokker fra de mange bratte
skrentene i fjellsiden vurderes derfor å være sannsynlig og hyppig. Basert på avsetninger i terrenget og
modelleringsresultater forventer vi imidlertid at de fleste blokkene vil stoppe i terrenget før de når inn i
det vurderte området, og spesielt at den grove steinsprangura som dekker mye av fjellsiden, vil fange opp
mye av utfallet. Enkelte steder i den midtre delen av området er imidlertid vår totalvurdering at den årlige
sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området, er høyere enn 1/1000, uten at
denne prosessen er dimensjonerende for faresonen.

4.9.6.2 Snøskred
Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i dette kartleggingsområdet. Det er ikke
historikk for store snøskred, men klimaanalyse og terrengforhold tilsier at utløsning av store snøskred er
mulig, fra flere mulige løsneområder (Figur 3 og 4 i Vedlegg 9A) og spesielt under østavind.
Skredutløsning er også mulig etter store snøfall med SV-vind, ved «cross loading», dvs. vind som blåser
langs etter fjellsiden og danner store snølommer i terrenget. Videre indikerer modelleringsresultater at
utløp som kan berøre kartleggingsområdet under sjeldne forhold er mulig.

4.9.6.3 Sørpeskred
Sørpeskred er heller ikke kjent i dette området, men vurderes å være mulig minst et sted basert på
topografiske forhold og områdets klima. Prosessen er spesielt tenkelig langs det lange og markerte søkket
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i fjellsiden mellom Skogheim og Myreng. I resten av området er terrengforholdene mye mindre egnet til
denne typen skred, ettersom det er for bratt, ulendt, og det er stor ruhet med grov steinsprangur.

4.9.6.4 Jord- og flomskred
Jordskred kan aldri helt utelukkes i bratte skråninger med morenemasser, slik det er ovenfor den nordlige
og den sørlige delen av kartleggingsområdet. Skyggekartet viser imidlertid ingen tydelige spor etter
utglidninger, og heller ikke klare former som kan tolkes som avsetninger fra jordskred. Derfor mener vi at
sannsynligheten for denne typen skred er svært lav, slik at andre prosesser blir dimensjonerende.
Vi mener derimot at flomskred ikke er utenkelig i samme søkk der sørpeskred er vurdert aktuelt, og
omtrent med samme mulige utløp.

4.9.6.5 Forutsetninger for faresonene
Skogen som dekker den nedre delen av fjellsiden, bidrar til å forebygge snøskredutløsning i en del
brattheng der, men den store terrengruheten gitt av foten av steinsprangura har også en viss forebyggende
effekt. Skogen virker dessuten i beskjeden grad bremsende på både snøskred og steinsprang ovenfra, samt
at den reduserer sannsynligheten for utløsning av jordskred. Alt tatt i betraktning mener vi at tap av
skogen i dette kartleggingsområdet vil føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 9E),
men ikke nok til å anbefale vernskog.

4.9.6.6 Mulighet for å redusere faresonene
Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.10 Område 10 – Engenes - Hammarvika (Kåfjord)
Det 3 km lange kartleggingsområdet ligger like sør for Hammarneset og er det nordligste i Kåfjord
kommune. I foten av fjellsiden går E6, og langs hele området er det spredt bebyggelse bestående av eldre
hus og noen fritidsboliger (Figur 41 og Figur 42).
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Figur 41: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 42: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst.

4.10.1

Topografi og grunnforhold

Området løper i foten av en lang og høy fjellrygg som knyter sammen Boazovárri (1142 moh.) nord i
området, Sorbmegáisá (1288 moh.) i midten og en ytterligere ikke navngitt topp på 1272 moh. i sør. En
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ytterligere rygg går med avtakende høyde fra Sorbmegáisá mot Hammarvikfjellet (774 moh.), som ligger
nærmere og mer direkte ovenfor kartleggingsområdet.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
10B.
Fjellsiden opptil ca. 400 moh. er en relativt åpen, kupert og slak skråning, som i den nordlige halvparten
er for det meste under 25°, mens i den sørlige halvparten inneholder flere partier over 30°. Fra ca. 400
moh. og oppover blir topografien mer komplisert, med den brede ryggen til Hammarvikfjellet og to store
sidedaler: Hammarvikdalen nord for fjellet (Figur 1 i Vedlegg 10A) og Engnesdalen sør for det (Figur 3 i
Vedlegg 10A). Det er langs sidene og i bunnen av begge disse dalene at vi finner de største
sammenhengende bratte terrengpartiene, med helninger godt over 30° uavbrutt over flere hundre meter
høydeforskjell, i praksis helt til toppene på over 1100 – 1200 moh.
Det er flere elver og bekker som drenerer de to dalene høyt oppe i fjellsiden, samt en rekke bekker som
oppstår i slakere og lavereliggende terreng. De største bekkene er Storelva og Joelva som kommer fra
Hammarvikdalen, og Sandforelva og Engeneselva som renner ut av Engenesdalen.
Fjellsiden dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 200 – 300 moh. (Figur 42), med lokale variasjoner i
tetthet for eks. i forbindelse med steinsprangur. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2006 - 2016 viser
ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består i hele fjellsiden av ulike
varianter av gneis.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50 000 er fjellsiden for det meste dekket av tynn eller
tykk morene. Skredavsetninger dekker de øvre delene av fjellsiden, samt helt ned til E6 i et avlangt
område som fra fjellet strekker seg ned til mellom Bergan og Samferelva. Dette er mulig gammelt
fjellskredavsetning, men vi lener heller mot å tolke denne formen som nok en steinbre.

4.10.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger nesten helt innenfor aktsomhetssoner for snøskred, samt de for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.10.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser et titalls hendelser i fjellsiden ovenfor
kartleggingsområdet.
Samtlige representerer snøskred høyt oppe i de to dalene, som ikke hadde betydning for bebyggelsen,
men kan gi indikasjoner om skredpotensialet i terrenget under de høye og bratte fjellene. Blant disse
hendelsene er en skredulykke i 2012, der 5 skikjørere mistet livet som følge av et snøskred med estimert
volum på ca. 100.000 m3 som de trolig selv utløste. Bruddkanten strakk seg over to sider av skålen innerst
i Engnesdalen, under Sorbmegáisá.
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4.10.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.10.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
søkkene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 2.6.2. Det er veldig mange
mulige løsneområder i det aktuelle området, alle vendt mot sør til nordvest. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 1,2 m og 3 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 2.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra fire mulige løsneområder langs
Storelva, Joelva og Sandforelva. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 2.6.3. Paramtervalget gjort
for sørpeskred er konservativ, og resultatet dekker derfor i tilstrekkelig grad også utløpet av eventuelle
flomskred.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 2.6.1.

4.10.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
43, samt mer detaljert i vedlegg 10E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred og sørpeskred, med løsmasseskred mest aktuelt for 5000 års
faresone ved Hammarvika. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 og 1/1000 inn i
det vurderte området. Det er tre boligbygg og en fritidsbolig innenfor faresonen for 1000 års skred i dette
kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.
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Figur 43: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 10, Engenes - Hammarvika.

4.10.6.1

Steinsprang og steinskred

Det er mange bratte skrenter som ventes å gi steinsprang høyt oppe i fjellsiden. Basert på funn i terrenget
og modelleringsresultater forventer vi imidlertid at de fleste blokkene vil stoppe i terrenget, og spesielt i
grov ur, før de når inn i det vurderte området. Vår vurdering er at den årlige sannsynligheten for at
steinsprang kommer inn i det kartlagte området, nesten overalt er lavere enn 1/5000.
Materialene som NGUs løsmassekart indikerer som skredavsetninger helt ned til E6, består av
steinsprangur ned til ca. 50 moh. med flere store blokker inne i kartleggingsområdet. Vi tolker disse som
steinbreavsetninger eller avsetninger etter veldig gamle steinskred / fjellskred, som muligens gikk før
området ble helt isfritt. Det er nemlig liten sammenheng mellom omfanget av denne avsetningen og
dagens kildeområder for steinsprang.

4.10.6.2

Snøskred

Snøskred og sørpeskred vurderes å være de mest aktuelle problemstillingene i dette kartleggingsområdet.
Det er ikke historikk for store snøskred som har nådd bebyggelsen, men det er kjent at
terrengformasjonene inne i Hammarvikdalen og Engenesdalen (Figur 1 og 3 i Vedlegg 10A) ofte gir store
skred som går relativt langt ned i dalene. Modelleringsresultater indikerer at snøskredutløpet under
sjeldne forhold kan nå inn i kartleggingsområdet. Vi mener at et slikt scenario har en større årlig
sannsynlighet enn 1/1000.
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4.10.6.3

Sørpeskred

Vi har ikke fått opplysninger om at sørpeskred nylig har gått i dette området, men vi mener at det er
potensial for det i Storelva, Joelva og Sandforelva (Figur 1 i Vedlegg 10A). I resten av området er
terrengforholdene mye mindre egnet til denne typen skred, ettersom det er for bratt, ulendt, og det er stor
ruhet med grov steinsprangur.

4.10.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred kan aldri helt utelukkes i bratte skråninger med morenemasser, slik det er ovenfor den nordlige
og den sørlige delen av kartleggingsområdet. Skyggekartet viser imidlertid ingen tydelige spor etter
utglidninger, og heller ikke klare former som kan tolkes som avsetninger fra jordskred. Derfor mener vi at
sannsynligheten for denne typen skred er svært lav, slik at andre prosesser blir dimensjonerende.
Vi mener derimot at flomskred er mulig i de samme løpene der sørpeskred er aktuelt, og omtrent med
samme mulige utløp.

4.10.6.5

Forutsetninger for faresonene

Skogen som dekker den nedre delen av fjellsiden, bidrar til å forebygge snøskredutløsning i en del
brattheng der, men den store terrengruheten gitt av steinsprangura har også en viss forebyggende effekt.
Skogen virker dessuten i beskjeden grad bremsende på snøskred ovenfra, samt at den reduserer
sannsynligheten for utløsning av jordskred. Alt tatt i betraktning mener vi at tap av skogen i dette
kartleggingsområdet vil føre til en marginal økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 10E), men ikke så
mye at vi føler å måtte anbefale vernskog.

4.10.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.11 Område 11 – Maursund sør (Skjervøy)
Det nesten 2 km lange kartleggingsområdet ligger helt sør på Kågen og på nordsiden av Maursundet
(Figur 44, Figur 45 og Figur 46). I området er det spredt bebyggelse bestående for det meste av eldre hus.

Figur 44: Dronebilde av delen av området som ligger vest for Maursundelva, tatt mot sørvest.

Figur 45: Dronebilde av delen av området som ligger øst for Maursundelva, tatt mot nord. Fjellet til
venstre er Blåtinden, mens det til høyre er Maursundtinden.
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Figur 46: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

4.11.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs foten av Vardhaugen (296 moh.) med den bakenfor liggende Blåtinden (985
moh.), samt sørsiden av Maursundtinden (1099 moh.), som rett ovenfor kartleggingsområdet bare er 600
– 700 m høy.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
11B.
Dette kartet viser at fjellsiden opptil ca. 250 moh. er karakterisert av relativt små bratte terrengpartier med
helning over 30° vekslende med like små utflatinger der helning er under 25°. På ca. kote 250 flater
terrenget ut betydelig og definerer den nedre delen av dalen som åpner seg mellom Blåtinden og
Maursundtinden (Figur 45). Både innerst i og på østsiden av denne dalen stiger terrenget brattere enn 30°,
stedvis mellom 45° og vertikalt, opp mot de to tindene.
Fjellsiden opptil ca. 250 moh. har en åpen til lett konveks form, med mer konkave partier rundt løpene av
Vannsjåelva og Maursundelva (Figur 2 i Vedlegg 11A) i midten av området, samt Hamneelva helt i nord.
Disse er de største vassdragene i kartleggingsområdet. Det er i tillegg mange små bekker som stammer fra
vannkilder og myrområder på ca. 100 - 200 m høyde.
Fjellsiden dekket av relativt tett bjørkeskog opptil ca. 100 – 200 moh. (Figur 44 og Figur 45), men i
skogen er det mange lysninger, spesielt i forbindelse med myrområder. Sammenligning av flyfoto fra
perioden 2006 - 2016 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
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Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av metamorfe bergarter, med
meta-arkose helt i vest og gneis i resten av området.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er fjellsiden under 250 – 300 moh. dekket av
tynn morene, stedvis med tilnærmet bart fjell. Skredavsetninger i flere hundre meter høydeforskjell er
registrert under de bratte sidene av Blåtinden og Maursundtiden.

4.11.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet
En stor del av det kartlagte området ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, samt de for jord- og
flomskred, ifølge aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.11.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser to skredhendelser av betydning for
kartleggingsområdet. Begge er snøskred.
Det første av disse, i 1842, skal ha tatt liv av en gutt, men nøyaktig lokalisering av ulykken mangler, og
det kan derfor ha vært i fjellet. Det andre snøskredet i databasen, av større betydning for denne
skredfarekartlegging, gikk i 1896 ned på Hamna, der det tok hus og 5 liv. Dette skredet skal ha hatt en
bredde på 500 m nede ved bebyggelsen. Denne hendelsen er kjent for mange i kommunen, og vi hørte om
den flere ganger da vi under befaringen intervjuet lokalkjente. Vi har ikke mottatt opplysninger om flere
hendelser i dette området.

4.11.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.11.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
løpene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er noen mulige
løsneområder i det aktuelle området, i ulike høyder, men alle vendt mot sør til sørvest, dvs. i le for NVvind. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 2 m og 3 m etter betraktningene som er beskrevet i
avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder langs
Maursundelva og Hamneelva. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.
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4.11.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
47, samt mer detaljert i vedlegg 11E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred helt sør og helt nord i
området, sørpeskred ved utløpet av de viktigste elvene og for øvrig steinsprang. Det er faresoner for skred
med årlig sannsynlighet på 1/5000 og 1/1000 inn i det vurderte området. Det er et 6 boligbygg innenfor
faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak
faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 47: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 11, Maursund sør.

4.11.6.1

Steinsprang og steinskred

Det er mange små fjellskrenter i fjellsiden opptil ca. 250 moh. som kan gi utfall av blokker (Figur 3 og 4 i
Vedlegg 11A). Basert på funn i terrenget og modelleringsresultater forventer vi at de fleste blokkene vil
stoppe i terrenget før de når inn i det vurderte området, men kan ikke utelukke at noen blokker kan
komme så langt at de har betydning for bebyggelsen. Det er derfor tegnet faresoner for steinsprang i deler
av området, der ingen andre skredprosesser er mer aktuelle.

4.11.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være en veldig aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet. Det er historikk
for store snøskred som minst en gang har gått helt ned på Hamna. Klima-, vegetasjons- og terrengforhold
tilsier at utløsning av store snøskred er mulig, spesielt fra på sørsiden av Maursundtinden (Figur 5 i
Vedlegg 11A) under og etter store snøfall med NV-vind. Videre indikerer modelleringsresultater at utløp
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derfra, under relativt sjeldne forhold, kan nå sjøen. Vi mener at skredutløp som kan berøre den øvre delen
av bebyggelsen allerede blir mulig for scenarioer med 200 - 300 års gjentaksintervall. Det er også et
mulig, lite løsneområde helt sør i kartleggingsområdet, på sørsiden av Vardhaugen mellom 200 og 230
moh. For dette er det ikke historikk, men flere elementer (terreng, vegetasjon og klima) tilsier at
snøskredutløsning ikke kan utelukkes. Dette er betydelig mindre skred enn det som kan gå på Hamna,
men trolig med potensial for å nå inn i kartleggingsområdet under spesielt sjeldne forhold.

4.11.6.3

Sørpeskred

Det er ikke nylig historikk for sørpeskred i dette området, men flere partier oppe langs Maursundelva og
Hamneelva (Figur 2 i Vedlegg 11A) ligger til godt rette for utløsning av sørpeskred.
Modelleringsresultater indikerer at sørpeskred derfra kan gå ut i sundet.

4.11.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred kan aldri helt utelukkes i bratte skråninger med morenemasser, slik det er opptil ca. 250 moh.
ovenfor kartleggingsområdet. Terrengpartiene over 25 - 30° i den delen av fjellsiden er imidlertid relativt
små. Skyggekartet viser ingen tydelige spor etter utglidninger, og heller ikke klare former som kan tolkes
som avsetninger fra jordskred. Derfor mener vi at sannsynligheten for denne typen skred er svært lav, slik
at andre prosesser blir dimensjonerende.
Vi mener derimot at flomskred er mulig i de samme løpene der sørpeskred er aktuelt, dvs. langs
Maursundelva og Hamneelva, og omtrent med samme mulige utløp (til havet).

4.11.6.5

Forutsetninger for faresonene

Skogen som dekker fjellsiden opptil ca. 200 moh., forebygger snøskredutløsning fra potensielle,
lavtliggende løsneområder. Spesielt på sørsiden av Vardhaugen, ved Lutberg og Stangnes, ville tap av
skogen i lia medføre at flere nye løsneområder for snøskred oppstår like ovenfor bebyggelsen. Skogen der
virker dessuten i noen grad bremsende på både snøskred og steinsprang, samt at den reduserer
sannsynligheten for utløsning av jordskred. Dersom skogen i terrenget under 200 moh. hogges eller blir
borte av andre årsaker, vil det føre til en økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 11E), mer eller mindre
markert avhengig av hvor i kartleggingsområdet dette skjer. Derfor er vernskog anbefalt over deler av
dette området (Vedlegg 11G).

4.11.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre. På Hamna kan sikring
være veldig krevende, ettersom snøskred der kan være veldig store. En mulighet er å plassere en plogvoll
oppstrøms bebyggelsen man ønsker å sikre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.12 Område 12 – Maursund nord (Skjervøy)
Det 1,5 km lange kartleggingsområdet ligger på sørsiden av Kågen og på nordsiden av Maursundet
(Figur 48 og Figur 49). I området er det spredt bebyggelse.

Figur 48: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 49: Oversiktsbilde av området tatt fra den motsatte siden av Maursundet, mot nord.
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4.12.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg i sør langs foten av Maursundtinden (1099 moh.), og i nord i foten av en ca. 660 m
høy fjellside som videre innover stiger opp mot Høyfjellet (929 moh.). Mellom denne fjellsiden og
Maursundtiden åpner Kågelvdalen seg, hvorfra Kågelva renner mot kartleggingsområdet.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
12B.
Fjellsiden opptil ca. 170 – 200 moh. er i hovedsak karakterisert av slakt terreng, der bare noen små partier
er brattere enn 25 - 30°. Fra den høyden og opptil 250 – 300 moh. er terrenghelningen nesten overalt over
30°. Videre oppover er det et nytt slakt terrengbelte som strekker seg opp i noen titalls meter
høydeforskjell, før fjellsiden igjen blir brattere enn 30° fra ca. kote 350. Derfra og helt til toppene forblir
terrenghelningen over 30° og mange steder over 45°.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har opptil ca. 200 – 250 moh. en lett konveks form, der en tyder
foten av ryggene som stiger opp mot Maursundtinden og Høyfjellet. Disse formene blir mye mer
markerte lenger opp i fjellsiden, der fjellene stiger brattere på de to sidene av Kågelvdalen. Denne dalen
representerer den største konkave formen i fjellsiden, og den også preger topografien helt ned til sjøen,
med mindre og mindre forsenket profil nedover i fjellsiden.
Kågelva er det største vassdraget som kommer ned til kartleggingsområdet, og denne har som nedslagsfelt
et ganske stort område, dvs. den øvre Kågelvdalen (Figur 2 og 3 i Vedlegg 12A), med høye og bratte
tinder. Det er i tillegg flere mindre bekker som oppstår under 100 - 200 moh.
Fjellsiden er bare flekkvis dekket av bjørkeskog, og bare opptil ca. 70 – 100 moh. Derfra og opptil 200
moh. er skogen enda mer glissen, og der er flere åpne myrområder enn partier med tett skog.
Sammenligning av flyfoto fra perioden 1994 - 2014 viser ingen endringer av betydning når det gjelder
skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:50 000 og består av metamorfe bergarter, med
gneis nederst i fjellsiden, og videre oppover glimmerskifer, kvartsskifer, amfibolitt og omdannede basiske
bergarter.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:50 000 er fjellsiden for det meste dekket av tynn
morene. Det er kartlagt skredavsetninger under de bratte tindene lenger oppe i fjellsiden, og
skredavsetningen fra Høgfjellet strekker seg ned til sjøen omtrent fra nordenden av kartleggingsområdet
og videre nordover.

4.12.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Under vår befaring har vi fått kopi av en rapport av NGI der skredfaren er kartlagt på privat oppdrag for
en eiendom rett ovenfor Flåten fergeleie, helt nord i kartleggingsområdet. Ifølge det arbeidet er den årlige
sannsynligheten for skader der lavere enn 1/1000. NGI tegnet en 1000 års faresone på ca. kote 60, som
blir lavere rett nord for vårt kartleggingsområde.
Det kartlagte området ligger ellers helt innenfor aktsomhetssoner for snøskred, og i stor grad innenfor de
for jord- og flomskred, ifølge aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).
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4.12.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser av relevans for
kartleggingsområdet, utover en helt uspesifisert hendelse på veien som mest sannsynlig er en feil
registrering.
Under vår befaring fikk vi imidlertid vite fra lokalkjente at bebyggelse i den sørligste delen av området
(«Ruiner») er fraflyttet på grunn av snøskred, trolig gått i 1981. Kun ett hus skal fortsatt være i bruk, med
botillatelse begrenset til sommerhalvåret.

4.12.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.12.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er flere mulige
løsneområder i det aktuelle området, alle vendt mot sørvest til sørøst. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred langs Kågelva. Benyttet parametersett er
beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.12.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
50, samt mer detaljert i vedlegg 12E.
Dimensjonerende skredtype i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, med sørpeskred aktuelt i
tillegg langs elveløp og steinsprang helt nord i området. Det er faresoner for skred med årlig
sannsynlighet på både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området.
Det er et 6 boligbygg innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet.
Våre faresoner samsvarer ikke med faresonene tegnet av NGI i rapporten nevnt ovenfor. Grunnen til dette
er mest sannsynlig at NGIs rapport ser bare ut å ha hatt fokus på snøskred, samt at de ikke ser ut å ha
benyttet dynamiske modeller for beregning av skredutløpet, noe som er gjort i denne rapporten.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 50: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 12, Maursund nord.

4.12.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av steinblokker fra enkelte små fjellskrenter i fjellsiden under 250 – 300 moh. kan ikke utelukkes.
Utfall fra de mye større skrentene lenger oppe i fjellet vurderes som sannsynlig med relativt stor
hyppighet. Likevel, basert på funn i terrenget og modelleringsresultater forventer vi at mesteparten av
utfall vil stoppe i terrenget før det når inn i det vurderte området. Vår totalvurdering er at den årlige
sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området, er lavere enn 1/5000. Eneste
unntak er helt nord i området, der steinsprang dimensjonerer en 1000 års faresone.

4.12.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen praktisk talt i hele kartleggingsområdet. Vi
har ikke klart å finne spesifikk dokumentasjon om skredhistorikk, men deler av bebyggelsen sør i området
er fraflyttet på grunn av snøskred eller frykt for det. Klima- og terrengforhold tilsier at utløsning av store
snøskred er mulig, spesielt som et resultat av kraftige snøfall under V- og NV-vind. Videre indikerer
modelleringsresultater at utløp helt ut til fjorden under spesielt ugunstige forhold er mulig. Dette gjelder
fra områdets sørlige ende til Fjellfinnbukta. Vi mener at skredutløp som kan berøre den øvre delen av
bebyggelsen allerede blir mulig for scenarioer med ca. 100 års gjentaksintervall. Langs Kågelvdalen kan
det også gå snøskred ned til bebyggelsen, dersom det løsner fra sørsiden av Høgfjellet. Dette vurderes å
ha noe lavere sannsynlighet enn skred fra Maursundtinden (Figur 2 i Vedlegg 12A).

4.12.6.3

Sørpeskred

Det er ikke historikk for sørpeskred i dette området. Sørpeskred vurderes likevel å kunne utløses flere
steder oppe i Kågelvdalen (Figur 2 og 3 i Vedlegg 12A). Utløpet derfra vil følge Kågelva nedover og vil
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kunne komme ned i bebyggelsen (Figur 4 i Vedlegg 12A), slik at denne prosessen har betydning for
faresonene. Sørpeskred langs Fjellfinnbuktelva og Øksneselva kan heller ikke utelukkes, og der vil det i
så fall også kunne gå ut i fjorden. I disse to løpene er imidlertid snøskred aktuelt også, og det er usikkert
hvilken av de to prosessene er mer sannsynlig.

4.12.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred kan aldri helt utelukkes i bratte skråninger med morenemasser, slik det stedvis er ovenfor
kartleggingsområdet. Terrengpartiene over 25 - 30° i den delen av fjellsiden der det er morene, er
imidlertid relativt små. Skyggekartet viser ingen tydelige spor etter utglidninger, og heller ikke klare
former som kan tolkes som avsetninger fra jordskred. Derfor mener vi at sannsynligheten for denne typen
skred er svært lav, slik at andre prosesser blir dimensjonerende.
Vi mener derimot at flomskred er mulig i de samme løpene der sørpeskred er vurdert aktuelt, og omtrent
med samme mulige utløp.

4.12.6.5

Forutsetninger for faresonene

Skogen i fjellsiden over dette kartleggingsområdet er så glissen og lite dekkende at den ikke kan sies å
forebygge skredutløsning, eller bremse opp skred ovenfra, på en effektiv måte. Tap av skog i fjellsiden vil
derfor ha en veldig marginal effekt på størrelsen av faresonene (Vedlegg 12E), og det er derfor ikke
behov for vernskog.

4.12.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Flere steder er det
potensial for store snøskred, og der kan det være behov for relativt omfattende tiltak for å sikre området.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.13 Område 13 – Vågen og Kveldsolvegen (Skjervøy)
Begge delene av dette kartleggingsområdet er del av kommunesenteret Skjervøy (Figur 51 og Figur 52)
og består av relativt tett bebyggelse.
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Figur 51: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 52: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot sørvest. Delområdet i forgrunnen er
Kveldsolvegen, og det i bakgrunnen er Vågen.
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4.13.1

Topografi og grunnforhold

Delområdet Vågen ligger i foten av tre små fjell: Urfjellet, Anna Malenafjellet og Soltjyven. Urfjellet er
det høyeste av de tre og når ca. 130 moh. ovenfor kartleggingsområdet, mens de andre to er 75 – 80 m
høye. Ettersom den øvre delen av det kartlagte området ligger på kote 30, er skråningene bare 50 - 100 m
høye ovenfor bebyggelsen. Disse skråningene, og spesielt de på Urfjellet og Soltjyven, er imidlertid
brattere enn 30° og mange steder mellom 45° og vertikale (Figur 7 og 8 i Vedlegg 13A).
Delområdet Kveldsolvegen ligger i foten av Stussnessfjellet, som er ca. 160 m høyt. Skråningen mot
bebyggelsen er nesten overalt brattere enn 30° og i de øvre 40 – 50 m tilnærmet vertikal (Figur 1 til 3 i
Vedlegg 13A). Over den nordlige delen av området, der det ikke er boliger, blir skråningen lavere og
generelt slakere, men der er det også en del bratte skrenter (Figur 5 og 6 i Vedlegg 13A).
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
13B.
Det er en bekk som kommer inn i det sørvestlige hjørnet av delområdet Vågan, og en som kommer inn fra
sør, dvs. fra Anna Malenafjellet. Det er ingen bekker av betydning som kommer ned mot delområdet
Kveldsolvegen.
Både skråningen ovenfor Vågan og den ovenfor Kveldsolvegen er flekkvis dekket av bjørkeskog, med
store bare partier der det er bratte skrenter eller steinsprangur. Sammenligning av flyfoto fra perioden
2006 - 2016 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer over begge delområder.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er begge fjellsidene dekket av tynt humuslag
over fjell, med bart fjell mange steder.

4.13.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Begge delområdene ligger for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred og delvis innenfor
aktsomhetssonene for steinsprang (Kveldsolvegen) og for jord- og flomskred (Vågan), ifølge de ulike
aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.13.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser i eller i nærheten av
kartleggingsområdet.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi mottatt opplysning om et sørpeskred som i
mai 2010 gikk ned i Vågavatnet. Skredet resulterte i et dambrudd eller en flodbølge med flomlignende
effekt så langt som til den sørlige delen av delområdet Kveldsolvegen. Vi fikk ikke opplysninger om
skader i bebyggelsen i den anledningen.

90

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Vi fikk også opplysninger om et sørpeskred for ca. 10 år siden i område like ved Rema 1000 som ligger
rett sør for Vågavatnet. Dette er omtrent samme området som hendelsen nevnt ovenfor, men vi forstår det
slikt at det handler om to ulike sørpeskred.

4.13.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.13.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er snøskred og ikke-kanaliserte
jordskred skredtypene som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder langs de to
bekkene som kommer ned i delområdet Vågan. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Det er modellert utfall av blokker på 1 og 10 m3. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt
3.6.1.

4.13.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
53, samt mer detaljert i vedlegg 13E.
Dimensjonerende skredtype i mesteparten av kartleggingsområdet er steinsprang, med unntak av området
ved de to bekkene på Vågen, der sørpeskred er mer aktuelt. Det er faresoner for skred med årlig
sannsynlighet på 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området.
Det er et 10 - 12 boligbygg innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet.
Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 53: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 13, Vågen og Kveldsolvegen.

4.13.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av steinblokker fra de mange bratte skrentene i fjellsiden vurderes som sannsynlig og ventes å skje
relativt hyppig.
Når det gjelder delområdet Vågan er det spesielt fra skrenten på Soltjyven at utfall er sannsynlig. Det
ligger flere avløste og forholdsvis ustabile blokker i skrenten og mange blokker i skråningen nedenfor
vegen, som representerer tidligere utfall. Litt lenger vest er det minst én ustabil blokk på flere
kubikkmeter ovenfor eksisterende hus helt sør i Severin Steffensens vei, mens videre vestover blir
skrenten lavere og mer kompakt, altså ikke lenger et stort faremoment for bebyggelsen.
I den bratte skrenten ovenfor delområdet Kveldsolvegen er det kraftig oppsprukket fjell, med aktiv ur i
foten. Hele den øvre husrekken vurderes å ha litt større årlig sannsynlighet for skader fra steinsprang enn
1/1000. Dette er basert på funn i terrenget og modelleringsresultater. Ovenfor vegen nordøst for
boligfeltet er det flere delvis avløste fjellpartier hvert på flere titalls til noen hundre kubikkmeter, som
etter hvert vil velte ut. Fjellpartiene kan falle ut enkeltvis eller ta med andre ustabile masser, i verste fall
med steinskred på flere tusen kubikkmeter. Faresonene gjenspeiler denne muligheten.

4.13.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes ikke å være en aktuell problemstilling i dette kartleggingsområdet. Det er ingen
historikk for snøskred. De bratte terrengpartiene ligger kun 50 – 100 moh. og enten skogkledde eller
bratte. Dette tilsier at utløsning av snøskred i stand til å true bebyggelsen, under dagens
vegetasjonsforhold, er svært lite sannsynlig.
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4.13.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred er også kjent på Skjervøy, ikke direkte i kartleggingsområdet, men like utenfor og med
flomlignende effekter sør i delområdet Kveldsolvegen. Basert på de topografiske og klimatiske
forholdene mener vi at flere sørpeskred må forventes mot Vågavannet, men at effekten av disse i de
kartlagte områdene vil være begrenset til flomlignende hendelser som i 2010. Utløsning av sørpeskred
langs de to bekkene som kommer inn i delområdet Vågan, har lavere årlig sannsynlighet, men sørpeskred
derfra vil kunne gå direkte inn i delområdet Vågan og berøre bebyggelsen. Utløsning av sørpeskred der
kan for eksempel skje ved kraftig regn eller temperaturstigning når det ligger mye snø i de to dalene over
boligfeltet eller etter at langvarig kulde har dannet mye is i bekkeløpene.

4.13.6.4

Jord- og flomskred

Rene jordskred i skråningene ovenfor kartleggingsområdet kan utelukkes ettersom det knapt er
morenemasser. Noe remobilisering av enkelte løse blokker fra fjellskrentene kan ikke utelukkes. Dette er
vurdert i avsnittet nedenfor.
Videre mener vi at flomskred i de to bekkene ovenfor delområdet Vågan, er mulig. Mulig utløp og
skadepotensial ventes ikke å være større enn det som er vurdert for sørpeskred i de samme løpene. Det er
veldig viktig at kulvertene som tar opp vannet der bekkene kommer inn i utbygde områder, holdes fri for
materialer som kan tette ristene og forårsake vann på avveie i boligfeltet (Figur 9 i Vedlegg 13A).

4.13.6.5

Forutsetninger for faresonene

Det er lite skog mellom bebyggelsen og kildeområdene for steinsprang i dette området, og vi mener
derfor at dens effekt på størrelsen av faresonene er neglisjerbar. Det er da ikke behov for vernskog.

4.13.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det benyttes fjellbolter evt. i kombinasjon med nett
eller wire, eller etableres steinspranggjerder eller voll i løsmasser for å fange opp blokker før de når
bebyggelsen.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.14 Område 14 – Laukøya (Skjervøy)
Det 2,7 km lange kartleggingsområdet ligger på sørvestsiden av Laukøya (Figur 54 og Figur 55Figur 42).
Det er spredt bebyggelse bestående for det meste av eldre hus.
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Figur 54: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 55: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst. En liten del av området faller rett utenfor
bildets høyre side.
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4.14.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs foten av Langnestinden (821 moh.) i nord og Nikkebytinden (777 moh.) i sør,
med Elvenesdalen mellom de to fjellene, ned mot kartleggingsområdet.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
14B.
Dette kartet viser at fjellsiden fra ca. 120 moh. og i praksis helt til fjelltoppene på ca. 800 m høyde er
karakterisert av terreng over 30° helning. Noen få, men veldig små partier mellom ca. 200 og 300 moh. er
også brattere enn 45°. I hele fjellsiden, utover det slake terrengbeltet helt i foten, er det kun små partier på
ca. kote 320 – 370 som har helning under 25°.
Begge fjellsidene, nord og sør for Elvenesdalen, har i grove trekk en åpen til lett konveks form, men med
enkelte konkave partier. Selve Elvenesdalen representerer det største konkave elementet i fjellsiden, og
stiger opp til sørsiden av Langnestiden med terreng over 30° på begge sider.
Det største vassdraget av relevans for kartleggingsområdet er Elveneselva, som har hele Elvenesdalen og
dens bratte fjellsider som nedslagsfelt (Figur 4 i Vedlegg 14A). Det er i tillegg minst tre relativt
nedskjærte bekker i fjellsiden ovenfor den nordlige delen av området (Langnestinden). Fjellsiden ovenfor
den sørlige delen av området (Nikkebytinden) er mye mer konveks og mangler tydelige bekker, men det
er flere små smeltevannsbekker som i hele området starter eller blir mer tydelige under ca. 100 m høyde.
Vegetasjonen av betydning for skredfarevurdering består i de aktuelle fjellsidene av flekker av bjørkeskog
helt nederst, og for øvrig kratt eller glissen lav skog (Figur 55). Det er store lokale variasjoner i
vegetasjonen som skyldes områder med aktive skråningsprosesser (skredbaner, vifter og steinsprangur).
Sammenligning av flyfoto fra perioden 2001 - 2016 viser ingen endringer av betydning når det gjelder
skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metamorfe bergarter,
med metasandstein og glimmerskifer i hele fjellsiden.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000, er fjellsiden dekket av forvitringsmateriale,
tynn morene og skredavsetninger. Skredavsetningene strekker seg ned til omtrent 60 – 80 moh.

4.14.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger i sin helhet innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred,
og delvis innenfor aktsomhetssone for steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE
(NVE, 2016).

4.14.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser kun én hendelse innenfor grensene av
kartleggingsområdet, men mange flere hendelser like nord for det.
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Hendelsen i kartleggingsområdet er markert som isnedfall, men plasseringen på vifta til Elveneselva og
datoen 16.5.2010 (da hundrevis av sørpeskred ble utløst av brå temperaturstigning i Troms), tyder på at
dette var et sørpeskred.
Like nord for kartleggingsområdet, fra Bjørn og Lilleskredneset til Storsteinnesodden, er det i tillegg
registrert over 40 snøskred som skal ha gått ned på veien.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi også mottatt opplysning om at snøskred
minst en gang siste århundre skal ha gått ned til bebyggelsen ved Høgtoft, i midten av
kartleggingsområdet.

4.14.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.14.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er mange mulige
løsneområder over det aktuelle området, i ulike høyder og med eksposisjon mot sørøst til vest. Det er
derfor forutsatt bruddkanthøyder mellom 1,2 m og 3m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt
3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra Elvenesdalen. Benyttet parametersett
er beskrevet i avsnitt 3.6.3.

4.14.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
56, samt mer detaljert i vedlegg 14E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred og steinsprang, på vifta
sørpeskred. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det
vurderte området. Det er et titalls boligbygg innenfor faresonen for 1000 års skred i dette
kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.
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Figur 56: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 14, Laukøya.

4.14.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av steinblokker fra de små skrentene i fjellsiden, spesielt mellom 200 og 300 moh., vurderes som
sannsynlig. Det er steinblokker i foten av nesten hele fjellsiden, men for det meste i god avstand fra
bebyggelsen. I den sørlige delen av området er det spesielt mange blokker, og de ligger litt nærmere
eksisterende bygg. I fjellsiden over denne delen av området er enkelte kildeområder høyere enn i den
nordlige delen, og dette kan forklare det noe lenger utløpet.
Basert på topografien i den bratte fjellsiden, funn i terrenget og modelleringsresultater forventer vi at
utfall kan komme inn i kartleggingsområdet, slik at steinsprang har relevans for faresonene der.

4.14.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i stor del av dette kartleggingsområdet. Det
er historikk for snøskred som minst en gang i de siste 100 årene har gått fra Nikkebytinden ned til Høgtoft
(Figur 2 i Vedlegg 14A). Mange flere snøskred har gått helt ned til veien nord for karleggingsområdet,
men de topografiske forholdene, inkludert høyde og eksposisjonen av løsneområdene der er ganske like
som ovenfor kartleggingsområdet.
Klimaanalyse og terrengforholdene tilsier at utløsning av store snøskred er mulig. For flere av
løsneområdene er det spesielt kritisk med sørøstlig vind sammen med eller etter snøfall. Snøskred kan
også utløses som et resultat av store snøfall med NV-vind.
Videre indikerer modelleringsresultater at utløp helt ut til fjorden under ekstreme forhold er mulig. Vi
mener at skredutløp som kan berøre den øvre delen av bebyggelsen allerede blir mulig for scenarioer med
noen hundre års gjentaksintervall.
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4.14.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred er også kjent i dette området, fra Elvenesdalen, hvis vi har tolket registreringer riktig (Figur 4
i Vedlegg 14A). De topografiske forholdene der, i tillegg til områdets klima, gjør at flere sørpeskred der
er mulig. Utløpet kan gå helt ut til sjøen, og sidelengs spredning avhenger av skredvolumet og forholdene
på bakken på tidspunktet hendelsen inntreffer. For sjeldent store sørpeskred kan utløpet ventes å berøre
store deler av vifta.

4.14.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred i skråningene ovenfor kartleggingsområdet kan ikke utelukkes helt, ettersom det stedvis er
morenemasser i terreng med helning over 30°. Skyggekartet viser også noen få spor etter mulige tidligere
jordskred. Utløpet av eventuelle jordskred ventes imidlertid ikke å bli lenger enn det til snøskred, som
også er aktuelt og med høyere årlig sannsynlighet i de samme skråningene.
Flomskred langs Elveneselva er også mulig og vurderes å ha noe høyere årlig sannsynlighet enn rene
jordskred. Mulig utløp og skadepotensial ventes å være omtrent det samme som det som er vurdert for
sørpeskred i samme løp.

4.14.6.5

Forutsetninger for faresonene

Det er ganske lite skog i fjellsiden, og den kan ikke ventes å forebygge skred på en effektiv måte. Noen
små bratte partier i nedre del av fjellsiden kan trolig bli nye løsneområder for snøskred dersom skogen der
forsvinner av naturlige årsaker (hogst der er lite aktuelt). De eventuelle løsneområdene ville imidlertid
være små og lavtliggende i forhold til de som allerede finnes. Skogen har alt tatt i betraktning liten
betydning for størrelsen av faresonene i dette området (Vedlegg 14E).

4.14.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.15 Område 15 – Hellnes (Skjervøy)
Kartleggingsområdet er ca. 800 m langt, ligger på nordvestsiden av Laukøya omfatter et titalls eldre
bolighus (Figur 57 og Figur 58).
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Figur 57: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 58: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst.

4.15.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs foten av Hellnesfjellet (665 moh.), som i det området når 575 m høyde.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
15B.
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Dette kartet viser at fjellsiden opptil ca. 100 – 150 moh. er slakere enn 25°. I denne slake delen av
fjellsiden er det to små bratte trinn (det ene på kote 25 og det andre på kote 50) som vi tolker som kanten
av gamle marine terrasser (Figur 2 og 3 i Vedlegg 15A). Fra 100 – 150 moh. og opptil 450 moh. er
terrenghelningen godt over 30°, og det finnes også skrenter brattere enn 45°. Videre oppover mot toppen
flater terrenget ut betydelig, igjen til under 25°.
Fjellsiden har grove trekk en veldig åpen og rett form, men på mer detaljert nivå er det både konvekse
partier, som de mer bratte fjellskrentene, og konkave former. De siste er en rekke nedskjærte bekkeløp og
skredbaner, fremhevet av gammel snø i Figur 58 og bildene i Vedlegg 15A, samt skyggekart i Vedlegg
15C.
Det er flere små bekker som drenerer fjellsiden og kommer inn i kartleggingsområdet. De har, enkeltvis
sett, ganske små nedslagsfelt og mange av dem blir kun fremtredende i terrenget under 150 - 200 m
høyde.
Utover et smalt terrengbelte litt tettere bevokst av trær like bak bebyggelsen, er ikke fjellsiden dekket med
skog av betydning for skredfarevurderingen (Figur 58). I flyfoto fra 2016 er hele fjellsiden i skygge, som
gjør det umulig å gjøre detaljerte observasjoner. I flyfoto fra 2001 og 2009, sammenlignet med hverandre
og med våre dronebilder, vises ingen endringer av betydning når det gjelder vegetasjonen eller tegn på
nylige skred.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av granatglimmerskifer.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000, består deler av fjellsiden av bart fjell, mens
resten er dekket av forvitringsmateriale og skredavsetninger. Skredavsetningene strekker seg ned til
omtrent 50 moh., og ned til 25 moh. helt sør i kartleggingsområdet.

4.15.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger ellers innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred, samt
delvis innenfor de for steinsprang, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.15.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet, men ca. 40 snøskredhendelser mellom dette kartleggingsområdet og det som ligger
noen kilometer lenger sør.
Vi fikk heller ikke opplysninger om skred i dette området fra de lokalkjente vi snakket med under
befaringen.

4.15.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.15.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er generelt utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og
befaringsobservasjoner tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er det
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ikke utført modellering for jord- og flomskred. Dette ikke fordi prosessene er helt uaktuelle, men fordi
basert på spor i terreng (skyggekart) og avsetningene i fjellsiden, vurderes ikke løsmasseskred å kunne gå
lenger enn mulige snøskred, som det er gjort modellering for.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 32.6.2. Det er veldig mange,
små mulige løsneområder ovenfor det aktuelle området, alle vendt mot nordvest. Det er derfor forutsatt
bruddkanthøyder på 1.2 m etter betraktningene beskrevet i avsnitt 3.6.2.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°, hovedsakelig mellom 350 og 450 moh. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.15.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
59, samt mer detaljert i vedlegg 15E.
Dimensjonerende skredtype i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, selv om steinsprang også
er aktuelt flere steder. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 og 1/1000 inn i det
vurderte området. Ingen boliger eller fritidsboliger ligger innenfor faresonen for 1000 års skred i dette
kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.

Figur 59: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 15, Hellnes.

4.15.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av steinblokker fra bratte deler av fjellsiden vurderes som mulig. Basert på funn i terrenget og
modelleringsresultater forventer vi imidlertid at de fleste blokkene vil stoppe i terrenget før de når inn i
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det vurderte området eller i den øverste delen av det. Vår vurdering er at den årlige sannsynligheten for at
steinsprang kommer så langt ned som til eksisterende bygg, er på mellom 1/1000 og 1/5000.

4.15.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være en aktuell problemstilling i hele kartleggingsområdet. Det er ikke historikk for
store snøskred innenfor området, men det er mye historikk litt lenger sør på Laukøya. Fjellsiden der har
samme eksposisjon og topografi som den over kartleggingsområdet, og der går snøskred etter noen timer
med kraftig sørøstlig vind ifølge flere lokalkjente vi snakket med. Det større omfanget av
snøskredaktivitet lenger sør i forhold til skråningen her vurdert, kan forklares av at det der ligger mye
større fjellområder i øst, hvorfra østavinden kan hente snø til løsneområdene på vestsiden av øya.
Fjellsiden over det kartlagte området er i praksis en bred rygg som går ned mot havet på begge sider. Det
er derfor begrenset hvor mye snø østavinden kan frakte inn i løsneområdene. Likevel indikerer
klimaanalyse, terrengforholdene, samt det at det ifølge lokalkjente ofte går små snøskred i de aktuelle
banene, at utløsning av snøskred er mulig.
Utført utløpsmodellering tar i betraktning at det i løsneområdene ikke vil akkumuleres særdeles store
snømengder, ved at bare 1,2 m høye bruddkanter er forutsatt. Resultatene viser likevel at utløp som kan
berøre bebyggelsen er mulig. Vi mener at et slikt scenario har en slik årlig sannsynlighet at det bør
reflekteres i en 1000 års faresone.

4.15.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred er ikke kjent i dette området, og vi mener at terrengforholdene er lite egnet til denne typen
skred: Fjellsiden over 100 – 150 moh. er godt brattere enn 30°, og mangler slake partier der snødekket
kan bli vannmettet uten av vannet finner enn naturlig avrenning nedover i fjellsiden. Det er derimot mulig
med våtsnøskred, som er vurdert i avsnittet ovenfor.

4.15.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred og flomskred er ikke utenkelig i den bratte fjellsiden. Spor i terrenget (skyggekart) og
skredavsetninger som stopper på terrassen ca. 50 moh., tilsier imidlertid svært lav sannsynlighet for at
løsmasseskred går enda lenger ut og inn i bebyggelsen.

4.15.6.5

Forutsetninger for faresonene

Det er ubetydelig lite skog i fjellsiden, og den kan derfor ikke ventes å forebygge skred på en effektiv
måte. Noen små bratte partier i nedre del av fjellsiden kan trolig bli nye løsneområder for snøskred
dersom den glisne skogen der forsvinner av naturlige årsaker (ettersom hogst der er uaktuelt). De
eventuelle løsneområdene ville imidlertid være små og lavtliggende i forhold til de som allerede finnes.
Skogen har derfor neglisjerbar betydning for størrelsen av faresonene i dette området (Vedlegg 15E).

4.15.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.16 Område 16 – Lauksundet (Skjervøy)
Det 2 km lange kartleggingsområdet ligger på østsiden av Lauksundet (Figur 60 og Figur 61). Området er
karakterisert av spredt bebyggelse, for det meste bestående av eldre hus og næringsvirksomhet.

Figur 60: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 61: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot nord.
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4.16.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs foten av Breitinden (709 moh.) og Svartskogtinden (705 moh.). Toppryggen
fortsetter sørover mot Skartinden (764 moh.), som ligger rett sør for kartleggingsområdet.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
16B.
Fjellsiden ovenfor den nordlige delen av området er en rygg som fra Breitinden stikker ut mot
Lauksundet. Skråningen der er slakere enn 25 - 30° opptil 200 moh., med unntak av kanten av en lang
morenerygg («protalus rampart», strengt tatt) som går parallelt med høydekurvene mellom kote 125 og
150. Denne morenen representerer en markert utflating i forhold til fjellsiden ovenfor, som fra kote 200
stiger gradvis brattere: Terrenghelningen er mellom 30° og 45° opptil ca. 300 moh., og mellom 45° og
vertikalt derfra og helt til toppen.
Fjellsiden ovenfor den sørlige halvparten av området har et forskjellig profil (Figur 2 i Vedlegg 16A).
Ovenfor den slake fjellfoten finner man et terrengbelte, mellom 150 og 250 moh., bestående av mange
små brattheng over 30° helning vekslende med små slakere partier. Videre oppover flater terrenget ut
betydelig og definerer en stor «gryte» mellom Svartskogtinden og Breitinden, med Svartskogvannet i
bunnen. Rundt denne gryta, fra ca. 320 moh., stiger terrenget videre med helning over 30°, og fra ca. 500
moh. tilnærmet steilt.
Den nordlige delen av fjellsiden har i grove trekk en konveks form og dreneres av noen små bekker. Disse
følger litt mer forsenkede linjer som også fungerer som skredbaner.
Den sørlige delen av fjellsiden, med gryteform, dreneres av Svartskogelva og 2 – 3 mindre elver som
kommer ut i sjøen mellom Svartskogan og Hamnebukta (Figurer 3 til 5 i Vedlegg 16A).
Fjellsiden er ikke dekket av skog av betydning når det gjelder skredfarevurderingen. Sammenligning av
flyfoto fra perioden 2001 - 2016 viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller
skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metamorfe bergarter,
med metsandsteing og glimmerskifer i hele fjellsiden.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er store deler av fjellsiden dekket av morene,
med skredavsetninger som kommer ned til ca. 150 - 200 moh.

4.16.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger helt eller for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.16.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser kun én skredhendelse, og helt uten informasjon om
type, tidspunkt og nøyaktig posisjon, i kartleggingsområdet. Databasen viser i tillegg to
snøskredhendelser mellom den nordlige grensen av kartleggingsområdet og Stykkeneselva, som ligger
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400 m i nord. Begge skal ha skjedd i mars 2006, men terrengforholdene ovenfor tyder på at de kan ha
vært sørpeskred.
Vi fikk ikke opplysninger om skredhendelser i dette området da vi intervjuet lokalkjente under vår
befaring.

4.16.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.16.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er mange mulige
løsneområder ovenfor det aktuelle området, stort sett alle vendt mot øst og dermed i le for vinder fra SVV-NW. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 2 m og 3 m etter betraktningene som er beskrevet i
avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra tre mulige løsneområder langs
Svartskogelva og elvene rett sør før den. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°, selv om disse ligger langt unna grensene av kartleggingsområdet. Øvrige benyttede parametere er
angitt i avsnitt 3.6.1.

4.16.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
62, samt mer detaljert i vedlegg 16E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred og sørpeskred, med sistnevnte spesielt aktuelt langs elvene som
munner ut i den sørlige delen av området. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på både
1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er et 5 – 6 boliger innenfor faresonen for 1000
års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er
oppsummert i avsnittene nedenfor.
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Figur 62: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 16, Lauksundet.

4.16.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av steinblokker fra de bratteste delene av fjellsiden er sannsynlig. Terrengforholdene, med et veldig
langt, slakt parti i foten av fjellet, samt omfanget av de kartlagte avsetningene, tilsier at blokkene vil
stoppe i terrenget godt før de når inn i det vurderte området. Dette underbygges av modelleringsresultater.
Vår vurdering er at den årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området, er
lavere enn 1/5000.

4.16.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være en aktuell problemstilling i deler av dette kartleggingsområdet. Det er ikke
historikk for snøskred har kommet inn i området. Klima- og terrengforhold tilsier at utløsning av store
snøskred flere steder er mulig (Figurer 1, 2 og 6 i Vedlegg 16A), spesielt etter store snøfall med
vindretninger fra SV-V-NV. Det er imidlertid mye slakt terreng mellom løsneområdene og bebyggelsen,
og de fleste skredene vil stoppe der. Modelleringsresultater indikerer likevel at utløp som berører
bebyggelsen under ekstreme forhold er mulig, både ved Vangen og Nystad. Vi mener at skredutløp som
kommer inn i kartleggingsområdet der blir mulig for scenarioer med ca. 100 års gjentaksintervall.

4.16.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred er ikke kjent i selve kartleggingsområdet, men det er indikasjoner om at flere slike hendelser
har skjedd rett nord for det, under relativt lignende terreng- og hydrologiske forhold. Vi mener at både
langs Svartskogelva og tre andre mindre elver litt lenger sør (Figurer 3 til 5 i Vedlegg 16A), kan
sørpeskred utløses. Utløpet derfra vil lett kunne berøre bebyggelsen, som også indikert av
modelleringsresultater.
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Når det gjelder Svartskogelva, i tillegg til sørpeskred som kan utløses flere steder langs elveløpet, kan
man ikke utelukke dambruddslignende hendelser, dersom snøskred eller steinskred går ut i vatnet på kote
270. Utløpet av en slik hendelse ventes å være omtrent som indikert av resultatet av modellering utført for
sørpeskred (Vedlegg 16D).

4.16.6.4

Jord- og flomskred

Jordskred og flomskred er ikke utenkelig i den bratte fjellsiden. Skyggekart viser imidlertid ingen sår etter
utløsning av jordskred og ingen jordskredavsetninger i den nedre delen av skråningen. Dette tilsier svært
lav sannsynlighet for rene jordskred som kan berøre kartleggingsområdet. Det er derimot mulige tegn på
flomskred, og denne prosessen vurderes som mye mer sannsynlig langs Svartskogelva og de mindre
bekkene lenger sør, med forventet utløp slik modellert for sørpeskred.

4.16.6.5

Forutsetninger for faresonene

Det er ikke skredforebyggende skog i fjellsiden, og dermed er det ingen forutsetninger som gjelder
vegetasjonen eller mulig hogst.

4.16.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.17 Område 17 – Arnøyhamn (Skjervøy)
Kartleggingsområdet omfatter til sammen 9 km lange fjellsider, på begge sider av Grunnfjorden, sør på
Arnøya (Figur 63, Figur 64, Figur 65 og Figur 66). Det er spredt bebyggelse i hele området, noe tettere
ved selve Arnøyhamn der det blant annet også ligger en skole.
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Figur 63: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 64: Oversiktsbilde av den midtre og østlige delen av området tatt fra drone, mot øst.
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Figur 65: Oversiktsbilde av den midtre og østlige delen av området tatt fra drone, mot nord.

Figur 66: Oversiktsbilde av den vestlige delen av området tatt fra drone, mot nordvest.

4.17.1

Topografi og grunnforhold

Kartleggingsområdet er stort, har veldig varierende terrengforhold og blir derfor lettere beskrevet delt inn
i tre delområder med litt mer homogene forhold.
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Delområdet på østsiden av Grunnfjorden, fra Olsborg til Loftneset, strekker seg langs foten av Botnfjellet
(447 moh.). Dette delområdet er vist øverst i Figur 64 og til høyre i Figur 65, samt mer detaljert i figur 1
og 2 i Vedlegg 17A.
Denne vestvendte fjellsiden er slakere enn 25-30° opptil 100 moh. (50 moh. i sør) og blir brattere enn 30°
derfra og opptil 300 – 380 moh. I dette bratte terrengbeltet er det mange enda brattere partier, der
helningen er mellom 45° og vertikalt. De øverste 70 – 100 m av fjellsiden er igjen slakere enn 25°.
Fjellsiden har store konvekse partier, for det meste bratte fjellskrenter, og store konkave partier som
kløfter, skredbaner og nedskjærte bekker. Det er ingen elver som kommer ned fra fjellsiden, men en rekke
mindre bekker som stammer fra kløftene i den bratte delen av fjellsiden. Enkeltvis tatt, har disse bekkene
ganske små nedslagsfelt.
Delområdet på vestsiden av Grunnfjorden, fra Sjøvollan til Stakeneset, strekker seg langs foten av
Svarthammartinden (613 moh.) og Kjedalsfjellet (560 moh.). Dette delområdet er vist i forgrunnen i Figur
64, til venstre i Figur 65 og til høyre i figur 50, samt mer detaljert i figur 3 til 8 i Vedlegg 17A.
Denne østvendte fjellsiden består av flere bratte rygger som fra de to fjellene strekker seg mot
kartleggingsområdet, samt noen daler mellom ryggene (Inner-Kjedalen og Sør-Kjedalen). Terrenget er
slakere enn 25-30° opptil 120 – 150 moh. og blir brattere enn 30° derfra og videre oppover. Der det er
daler er det store utflatinger mellom ca. 150 - 200 moh. og ca. 250 – 300 moh. Terrenget stiger videre
brattere enn 30°, og mange steder steilt, mellom der og ca. 500 moh.
Ettersom den består av store rygger og daler, har fjellsiden store konvekse partier (Svarthammaren, InnerKjedalsbakken, Kjedalsaksla, Kjedalshompen, Ørnhammaran) i tillegg til de store konkave partier ved
dalene. Det er to elver (Sandbakkelva og Bekkhuselva) som drenerer Sør-Kjedalen og flere bekker som
drenerer Inner-Kjedalen. Disse elvene og bekkene har relativt store nedslagsfelt.
Det vestligste delområdet, fra Stakeneset til Reinan, ligger under sørsiden av Langfjordfjellet (533 moh.).
Dette delområdet er vist til venstre i Figur 66, samt mer detaljert i figur 9 og 10 i Vedlegg 17A.
Denne sørøstvendte fjellsiden har nesten ingen skrenter brattere enn 45°, men har store partier brattere
enn 25-30°, samt slakere terreng under 25°. I den østlige delen av delområdet ligger de slakere partiene
under kote 150 og over kote 350. I resten av delområdet ligger de mellom brattere terrengbelter spredt i
ulike høyder.
Fjellsiden er relativt jevn og åpen eller lett konveks i øst og har noen større konkave partier i vest. En eller
to av disse partiene tolker vi fra skyggekartet som gamle fjellskred. Det er ingen elver som kommer ned
fra fjellsiden, men mange bekker som drenerer fjellsiden og blir mer markerte under ca. 200 m høyde.
Enkeltvis tatt, har disse bekkene ganske små nedslagsfelt.
Terrenganalysen oppsummert ovenfor er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra
LiDAR data samlet mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og
er vist i Vedlegg 17B.
Fjellsidene i dette kartleggingsområdet er ikke dekket av tett skog, men det er flere større partier med
kratt eller glissen bjørkeskog opptil 200 – 300 moh. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2001 - 2016
viser ingen endringer av betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består nesten overalt av
metasandstein og glimmerskifer, med grønnstein og amfibolitt i den østlige delen av området.
Ifølge NGUs løsmassekart i målestokk 1:250 000, er fjellsiden vest for Grunnfjorden dekket av morene
og stedvis forvitringsmateriale. Kun i den vestvendte fjellsiden øst for Grunnfjorden er det kartlagt
skredavsetninger, ned til 50 – 70 moh.
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4.17.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

NGI har i en rapport av 2012 (nr. 20110477-00-3) utredet skredfare i området ved Arnøyhamn skole.
Konklusjonen av den utredningen er at området der skolen står, ikke tilfredsstiller sikkerhetskravet for
sikkerhetsklasse S3, og NGI anbefalte bedre sikring.
Det kartlagte området ligger ellers for det meste innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og
flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.17.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser noen skredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet. To av disse er uspesifiserte hendelser på veien, registrert av Statens Vegvesen, men
uten tilleggsinformasjon. Det er så en snøskredhendelse registrert ved Rotnes, i den nordre delen av
Arnøyhamn, men der teksten henviser til lokaliteten Lille Singla, som ligger 1 mil lenger øst.
Videre er det registrert et snøskred på Nyland. Dette skal ha tatt et hus og et fjøs i februar 1968.
Opplysninger fra lokalkjente under befaringen tilsier imidlertid at denne hendelsen skjedde et sted på
Stakenes, lenger sør i kartleggingsområdet, og ikke der det er registrert i skreddatabasen.
Det er også registrert to snøskredhendelser som i 1956 og 2014 henholdsvis traff og kom nært skolen. Det
som ikke traff skolen, stoppet 150 m fra bygget. Vi har i tillegg fått vite at et ytterligere snøskred i 1997
stoppet inntil vollen bak skolen, slik at vollen måtte tømmes for snø for å gjenopprette dens kapasitet til å
ta opp eventuelle nye skred samme vinter.

4.17.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016), men det er bygd en plogvoll
bak Arnøyhamn skole. Vollen er 5 – 6 m høy og er vurdert av NGIs rapport nevnt ovenfor til å være for
lav for å beskytte skolen mot store skred. Det er i tillegg eldre støtteforbygninger i antatt løsneområde for
snøskred som går ned mot skolen. Disse er så gamle og skadet at de ikke lenger har noe reell virkning.

4.17.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er veldig mange
mulige løsneområder i det aktuelle området. De som ligger i fjellsiden øst for Grunnfjorden, vender mot
vest til sørøst. For disse løsneområder er det forutsatt bruddkanthøyder på 1,2 m og 2 m etter
betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2. Løsneområdene som ligger i fjellsiden vest for
Grunnfjorden, vender mot nordøst til sørøst, dvs. mer i le for nedbørsførende NV-vind. For disse
løsneområder er det forutsatt bruddkanthøyder på 2 m og 3 m etter betraktningene som er beskrevet i
avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra fem mulige løsneområder langs i
fjellsiden vest for Grunnfjorden. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
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For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.17.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
67, samt mer detaljert i vedlegg 17E.
Dimensjonerende skredtyper i mesteparten av kartleggingsområdet er snøskred, og noen få steder
sørpeskred eller steinsprang. Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på både 1/5000, 1/1000
og 1/100 inn i det vurderte området. Det er et ca. 20 boliger og om lag halvparten av Arnøyhamn skole
som ligger innenfor faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet (merk at nybygg av
tilsvarende skole har krav om S3, ≤1/5000). Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er
oppsummert i avsnittene nedenfor.

Figur 67: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 17, Arnøyhamn.

4.17.6.1

Steinsprang og steinskred

Helt vest i området, ved Øverdalen mellom Bergan og Haugnes, viser skyggekartet det som vi tolker som
et eller flere gamle fjellskred. Skredmassene ser ut å ha gått noe ned i fjellsiden, men det er ikke tydelige
avsetninger helt ned ved bebyggelsen. Terrenghelningen der er i dag for det meste under 45°, og vi mener
derfor at sannsynligheten for steinsprang og steinskred inn mot kartleggingsområdet i dag er svært lav.
Utfall av steinblokker fra de mange små skrentene i fjellsiden, både vest og øst for formene beskrevet
ovenfor, vurderes som mulig. De aller fleste blokkene ventes å stoppe før de når inn i det vurderte
området, men enkelte steder er den årlige sannsynligheten for skader ikke ubetydelig for faresonene for
sikkerhetsklasse S2 og S3.
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4.17.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i dette kartleggingsområdet. Det er
historikk for store snøskred som har gått ned mot Arnøyhamn skole (Figur 7 og 8 i Vedlegg 17A) og mot
en gård på Stakenes. Det er i tillegg en lokalitet helt nord i området, Langskreda, der stedsnavnet og tegn
synlige på flyfoto tilsier at skred har gått relativt langt ned mot grensen av kartleggingsområdet (Figur 3
og 4 i Vedlegg 17A). Klima- og terrengforhold tilsier at utløsning av store snøskred under spesielle
forhold bør forventes. I fjellsiden øst for Grunnfjorden er det spesielt østavind etter større snøfall som
vurderes å kunne gi snøskred. I fjellsiden vest for Grunnfjorden er snøskredpotensialet betydelig større,
og her er det mer typiske værsituasjoner med større snøfall under V-NV-vind som kan gi store skred.
For de fleste løsneområdene indikerer modelleringsresultater at utløp som kan berøre kartleggingsområdet
er mulig. Vi mener at skredutløp som kan berøre den øvre delen av bebyggelsen allerede blir mulig for
scenarioer med ca. noen få hundreårs gjentaksintervall.
Området ved Arnøyhamn skole er blant de mest utsatte, spesielt tatt i betraktning dagens krav til
tilsvarende bygninger, og vi støtter NGIs vurdering om at sikringstiltakene der bør oppgraderes snarlig for
å unngå hyppige evakueringer, eller i verste fall ulykker.

4.17.6.3

Sørpeskred

Vi vurderer at terrengforholdene flere steder ligger til rette for utløsning av sørpeskred. Det er mulige
løsneområder både i Inner-Kjedalen og Sør-Kjedalen, samt lenger sør langs en bekk som kommer ned ved
Holtebergan. Noen av disse vurderes å kunne få utløp som kan berøre bebyggelsen.

4.17.6.4

Jord- og flomskred

I delområdet mellom Stakeneset og Reinan viser skyggekartet veldig mange tegn etter små utglidninger.
Det er imidlertid ikke tydelige avsetninger fra de hendelsene, trolig fordi det var veldig små volumer som
løsnet, og de fordelte seg i den lange og slake fjellsiden mellom løsneområdene og grensen av
kartleggingsområdet. Vi vurderer det derfor som svært lite sannsynlig at jordskred når inn i det kartlagte
området. I resten av området er det ikke tegn på utglidninger, og øst for Grunnfjorden er det ikke kartlagt
morenemasser, som typisk assosieres med jordskred. De store skredavsetningene som vi kartla ned til ca.
30 – 50 moh., og NGUs kvartergeologiske kart 1:250.000 viser ned til 50 – 75 moh., tolker vi som dannet
av en kombinasjon av samtlige skredtyper i bratt terreng, ikke bare jordskred.
Flomskred kan ikke utelukkes i bekkene som drenerer Indre-Kjedalen og Sør-Kjedalen, men utløpet av
disse ventes ikke å bli større enn det som er vurdert for sørpeskred.

4.17.6.5

Forutsetninger for faresonene

Skogen i de aktuelle fjellsidene er veldig glissen og når bare opptil 100 – 200 moh. Den vurderes derfor å
ha veldig marginal betydning for størrelsen av faresonene (Vedlegg 17E).

4.17.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre. Spesielt ved Arnøyhamn
skole mener vi at eksisterende sikring bør oppgraderes, dvs. vollen bør bli både lenger og høyere.
Støtteforbygninger kan også redusere snøskredfaren betydelig i området ved skolen.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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4.18 Område 18 – Langfjorden (Skjervøy)
Det 1,5 km lange kartleggingsområdet ligger på østsiden av Langfjorden, i foten av Langfjordfjellet
(Figur 68 og Figur 69). Det er spredt bebyggelse bestående av eldre hus.

Figur 68: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst.

Figur 69: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst.
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4.18.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs foten av Langfjordfjellet, som kulminerer i et ca. 500 m høyt platå. Fjellsiden
mot Langfjorden er lang og relativt rett, men har mange kløfter og søkk som avgrenser konvekse partier.
På kartet har disse partiene egne navn: Breifjellet, Lillefjellet, Tufjellet, osv.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
18B.
Dette kartet viser at fjellsiden opptil ca. 50 - 75 moh. er slakere enn 25°. Derfra stiger terrenget brattere
enn 30° helt opp til ca. 430 moh., og i denne bratte skråningen er det mane fjellskrenter med helning
mellom 45° og vertikalt (Figur 1 og 2 i Vedlegg 18A). Fra ca. kote 430 flater terrenget ut mot topplatået.
Det er mange bekker som stammer fra kløftene i den bratte delen av fjellsiden og kommer inn i
kartleggingsområdet. To av disse har egne navn på kartet, Rikardelva i midten av området (Figur 3 og 4 i
Vedlegg 18A) og Rundelva som kommer ned til områdets sørøstlige hjørne.
Fjellsiden har glissen bjørkeskog mellom ca. 50 og 200 moh. Skogen viser enkelte steder tegn på at den
berøres av snøskred. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2001 - 2016 viser ingen endringer av
betydning når det gjelder skoggrensen eller skogtettheten.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består av metasandstein og
glimmerskifer, med noe grønnstein og amfibolitt mot toppen.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000, er fjellsiden dekket av skredavsetninger ned
til ca. 50 moh. Lenger nede er det kartlagt marine avsetninger.

4.18.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Under intervju til lokalkjent person som bor i kartleggingsområdet, fikk vi kopi av en NGI rapport av
2010 (nr. 20100721-00-2) som omfatter skredfarekartlegging for den midtre delen av dette
kartleggingsområdet. Ifølge NGIs vurdering berøres deler av kartleggingsområdet av faresonen for skred
med årlig sannsynlighet over 1/1000, men denne når ikke eksisterende hus.
Det kartlagte området ligger ellers helt innenfor aktsomhetssoner for snøskred og for jord- og flomskred,
ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.18.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser to snøskredhendelser innenfor grensene av
kartleggingsområdet. Det ene tok liv av en mann i 1771, uten at posisjonen er nøyaktig angitt. Det andre,
helt ved nordenden av kartleggingsområdet, skal ha gått ned på veien i 2011.
Ved hjelp av intervju til lokalkjente under vår befaring, har vi også mottatt opplysning om at snøskred en
gang skal ha stoppet helt i veggen på det nest sørligste huset i kartleggingsområdet, og flere snøskred skal
ha gått helt ut på veien like sør for områdegrensen i sør.

4.18.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.
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4.18.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er veldig mange
mulige løsneområder i det aktuelle området, alle vendt mot vest. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder
på 1,2 m etter betraktningene som er beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra to mulige løsneområder langs
Rikardelva og en bekk litt lenger sør. Benyttet parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Øvrige benyttede parametere er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.18.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
70, samt mer detaljert i vedlegg 18E.
Dimensjonerende skredtyper er snøskred og sørpeskred / flomskred. Det er faresoner for skred med årlig
sannsynlighet på både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte området. Det er et 4 boliger innenfor
faresonen for 1000 års skred i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak
faresonene er oppsummert i avsnittene nedenfor.

116

Kåfjord og Skjervøy - Skredfarekartlegging i utvalgte områder

Figur 70: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 18, Langfjorden.

4.18.6.1

Steinsprang og steinskred

Utfall av steinblokker fra de mange bratte skrentene i fjellsiden vurderes som sannsynlig med få år
gjentaksintervall. Funn i terrenget og modelleringsresultater indikerer at de fleste blokkene vil stoppe i
terrenget før de når inn i det vurderte området, men at en liten prosentandel av blokkene kan komme inn i
området og nærme seg bebyggelsen. Sannsynligheten for skader fra steinsprang er imidlertid vesentlig
lavere enn den fra andre skredtyper.

4.18.6.2

Snøskred

Snøskred vurderes å være den mest aktuelle problemstillingen i nesten hele dette kartleggingsområdet.
Det er historikk for store snøskred som både ved områdets nordlige og sørlige grense har gått ned på
veien. Klima- og terrengforhold tilsier at utløsning av store snøskred er mulig, både der skred tidligere har
gått og fra andre løsneområder med samme høyde og eksposisjon. Det er spesielt under østavind at skred
blir mer sannsynlig. Fjellsiden har et profil som ligger til rette for lange snøskredutløp (Figur 2 til 4 i
Vedlegg 18A), og modelleringsresultater bekrefter at utløp ned til bebyggelsen flere steder er mulig. Vi
mener at skredutløp som kan berøre den øvre delen av kartleggingsområdet allerede blir mulig for
scenarioer med ca. 100 års gjentaksintervall.

4.18.6.3

Sørpeskred

Minst to steder i området er det terrengforhold som, kombinert med klimaet, ligger til rette for utløsning
av sørpeskred. Det ene stedet er langs Rikardelva, og det andre i kløfta like sør for den elva. Begge disse
er synlige i Figur 3 i Vedlegg 18A. Topplatået kan akkumulere mye snø, og ved brått væromslag eller
intenst regn kan sørpeskred gå ned i de to søkkene. Sørpeskred i andre bekker kan heller ikke utelukkes,
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men vurderes mye mindre sannsynlig fordi topografien i overgangssonen mellom platået og den bratte
fjellsiden er mindre konkav og egnet til sørpeskredutløsning.

4.18.6.4

Jord- og flomskred

Flomskred vurderes å være en aktuell problemstilling i skråningene ovenfor kartleggingsområdet. Store
kløfter står tett i tett i hele den bratte fjellsiden, og det er relativt store skredvifter i foten av den. Det er
lett å se for seg at steinsprang fra de mange skrentene mater kløftene med løse steinmaterialer, og at disse
periodisk spyles ut av flomskred, i tillegg til snøskred.
Størrelsen på viftene, i tillegg til resultater av modellering utført for de to viktigste bekkene, gir en
indikasjon om mulig utløp av flomskred. Vi mener at dette kan komme inn i kartleggingsområdet og
berøre bebyggelsen.

4.18.6.5

Forutsetninger for faresonene

Skogen i de aktuelle fjellsidene er veldig glissen og når bare opptil 100 – 200 moh. Den vurderes derfor å
ha veldig marginal betydning for størrelsen av faresonene (Vedlegg 18E).

4.18.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre. Plogvoller på oversiden
av enkelte utsatte bygg er også en mulighet.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.

4.19 Område 19 – Årviksand (Skjervøy)
Det ca. 1 km lange kartleggingsområdet omfatter mesteparten av Årviksand, helt nord på Arnøya (Figur
72). Det er relativt spredt bebyggelse til å være et tettsted, og det er derfor mye fortettingspotensial i
kartleggingsområdet.
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Figur 71: Oversiktskart over kartleggingsområdet.

Figur 72: Oversiktsbilde av området tatt fra drone, mot øst.
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4.19.1

Topografi og grunnforhold

Området strekker seg langs foten av Storfjellet (762 moh.), som i dette området bare når en høyde på ca.
600 moh.
Terrenganalysen er basert på en digital terrengmodell med 1 x 1 m oppløsing fra LiDAR data samlet
mellom 2014 og 2015. Terrenghelning er beregnet ut fra denne terrengmodellen, og er vist i Vedlegg
19B.
Dette kartet viser at fjellsiden fra ca. 40 moh. opptil ca. 400 moh. i nord og over 500 moh. i sør er
karakterisert av terreng godt over 30°. I denne delen av fjellsiden finnes det også større skrenter med
terreng mellom 45° og vertikalt, spesielt over den sørlige delen av området (Figur 3 og 5 i Vedlegg 19A).
Videre oppover mot toppen flater terrenget ut til under 25° helning.
Fjellsiden ovenfor det kartlagte området har en meget kupert form, med store konvekse partier med bratte
fjellskrenter, og store kløfter imellom. Utover Årvikelva som renner i dalbunnen er det ingen elver som
kommer inn i kartleggingsområdet fra den bratte fjellsiden. Det er flere små bekker som stammer fra
kløftene i den bratte delen av fjellet og kommer ned på viftene bak bebyggelsen (Figurer 1 til 5 i Vedlegg
19A).
Fjellsiden har glissen bjørkeskog opptil ca. 200 moh. Skogen viser enkelte steder tegn på at den berøres
av snøskred. Sammenligning av flyfoto fra perioden 2001 - 2016 viser tilsynelatende en markert økning i
skogtettheten. Noe av dette inntrykket kan skyldes at bildene er tatt i ulike perioder, dvs. med mer lauv på
trærne i senere bilder, men vårt inntrykk er at vegetasjonen faktisk er blitt noe tettere.
Berggrunnen i fjellsiden er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 og består i mesteparten av fjellsiden
av dolomittmarmor. Resten av fjellsiden består av glimmergneis, glimmerskifer og metasandstein.
Ifølge NGUs kvartærgeologiske kart i målestokk 1:250 000 er fjellsiden dekket av skredavsetninger ned
til ca. 30 moh. i nord og 50 moh. i sør. Helt nede der bebyggelsen ligger, er det kartlagt marine
avsetninger.

4.19.2

Tidligere utredninger/kartlegginger i området

Vi kjenner ikke til tidligere rapporter som har utredet skredfare for de aktuelle skredtypene innenfor dette
karleggingsområdet.
Det kartlagte området ligger ellers delvis innenfor aktsomhetssoner for snøskred, for steinsprang og for
jord- og flomskred, ifølge de ulike aktsomhetskartene publisert av NVE (NVE, 2016).

4.19.3

Skredhistorikk

Den nasjonale skreddatabasen (NVE, 2016) viser ingen skredhendelser innenfor eller i umiddelbar nærhet
av kartleggingsområdet.
Vi har ikke mottatt opplysning om skader, men noen lokalkjente har fortalt at det pleier å gå små snøskred
i kløftene i den bratte fjellsiden, uten at disse når langt ned på viftene. En gang, i 1997, skal imidlertid
snøskred ha gått ut i flat mark ved Ograslia.
Et steinskred gikk for noen år siden ca. 500 m sør for kartleggingsområdet. Materialene ble spredt på
vifta, og et par blokker på flere kubikkmeter kom ut i dalbunnen.
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4.19.4

Eksisterende skredsikringstiltak

Ingen skredsikringstiltak er registrert i nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) eller observert under
befaringen i dette området.

4.19.5

Modeller og oppsett

Modellering av skredutløp er utført for alle skredprosesser som terrenganalyse og befaringsobservasjoner
tilsier er aktuelle i hvert kartleggingsområde. I dette kartleggingsområdet er ikke-kanaliserte jordskred
den eneste skredtypen som det ikke er utført spesifikk modellering for. Flomskred er derimot dekket av
modellering utført primært med tanke på sørpeskred, ettersom begge prosesser er mulige i de samme
banene.
RAMMS er benyttet for modellering av snøskred som beskrevet i avsnitt 3.6.2. Det er løsneområder i alle
kløftene og gryteformasjonene i den bratte delen av fjellsiden, mellom 400 og 550 moh. Løsneområdene
har eksposisjon mot S-V-N. Det er derfor forutsatt bruddkanthøyder på 1,2 m etter betraktningene som er
beskrevet i avsnitt 3.6.2.
RAMMS Debris Flow er benyttet for modellering av sørpeskred fra mulige løsneområder i de to kløftene
som har mer gradvis overgang mellom den slake fjelltoppen og den bratte fjellsiden ned mot
kartleggingsområdet. Der har vi mest tro på at forholdene for utløsning av sørpeskred er tilstede. Benyttet
parametersett er beskrevet i avsnitt 3.6.3.
For steinsprang er Rockyfor3D benyttet. Kildeområdene er definert ved alle terrengpartier brattere enn
45°. Disse er mange i praktisk talt hele fjellsiden, mellom 120 og 550 moh. Øvrige benyttede parametere
er angitt i avsnitt 3.6.1.

4.19.6

Skredfarevurdering

Oversikt over faresonene som vi mener beskriver skredfaren i dette kartleggingsområdet, er vist i Figur
73, samt mer detaljert i vedlegg 19E.
Både snøskred, sørpeskred / flomskred og steinsprang er dimensjonerende for faresonene i dette området.
Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på både 1/5000, 1/1000 og 1/100 inn i det vurderte
området. Det er 10 - 11 boligbygg, samt en del av Årviksand skole, innenfor faresonen for 1000 års skred
i dette kartleggingsområdet. Bakgrunnen for den samlede vurderingen bak faresonene er oppsummert i
avsnittene nedenfor.
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Figur 73: Faresoner for samtlige aktuelle skredtyper i område 19, Årviksand.

4.19.6.1

Steinsprang og steinskred

Det er på viftene bak bebyggelsen registrert hundrevis av steinblokker på mellom 1 m3 og flere titalls m3
som kan tolkes som steinsprang- eller steinskredavsetning. Utfall av steinblokker fra de mange bratte
skrentene i fjellsiden vurderes derfor som sannsynlig med få år gjentaksintervall. Basert på funn i
terrenget og modelleringsresultater forventer vi imidlertid at de fleste blokkene vil stoppe i terrenget uten
å nå bebyggelsen. Modelleringsresultater indikerer likevel at utløp av steinsprang kan nå den østlige delen
av bebyggelsen, spesielt når blokkstørrelsen begynner å komme opp mot 10 m3. Vår vurdering er at den
årlige sannsynligheten for at steinsprang kommer inn i det kartlagte området, er noe høyere enn 1/1000.

4.19.6.2

Snøskred

Til tross for at fjellsiden ved første blikk virker veldig bratt, inneholder den mange kløfter og gryteformer
som er mulige løsneområder for snøskred (Figurer 2 til 5 i Vedlegg 19A). Snøskred er derfor en aktuell
problemstilling i hele dette kartleggingsområdet. Det er ikke historikk for skader, men minst en gang har
snøskred gått ut i flat mark ved Ograslia, og snøskred med kortere utløp går ofte i kløftene i fjellsiden.
Klimaanalysen tilsier at større snømengder som legger til rette for uvanlig store snøskred, kan
forekomme. De fleste løsneområdene ligger i le for NV-vind og kan aktiveres av snøvær med slik
vindretning. Noen av dem ligger mer i le for SØ-vind.
Modelleringsresultater indikerer at utløp som kan nå den østlige delen av bebyggelsen, er mulig både ved
Ograslia (der det har skjedd i nyere tid) og i resten av området. Vi mener at skredutløp som kan berøre
bebyggelsen allerede blir mulig for scenarioer med ca. 100 års gjentaksintervall.
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4.19.6.3

Sørpeskred

Sørpeskred er ikke kjent i dette området, men terrenget ligger enkelte steder til rette for sørpeskred
utløsning. Derfra kan sørpeskred berøre bebyggelsen hyppig nok til å ha betydning for faresonene,
spesielt mellom Baklia og Einelia. I resten av området er terrengforholdene mye mindre egnet til denne
typen skred, ettersom det er for bratt i løsneområdene. Der ventes våtsnøskred å være en mye mer aktuell
problemstilling.

4.19.6.4

Jord- og flomskred

Flomskred vurderes å være en aktuell problemstilling spesielt i noen av kløftene som står tett i tett i den
bratte fjellsiden. Det er relativt store skredvifter i foten av den, som imidlertid vurderes å være dannet av
en kombinasjon av steinskred, snøskred og flomskred. Det er tenkelig at steinsprang fra de mange
skrentene mater kløftene med løse steinmaterialer, og at disse periodisk spyles ut av flomskred, i tillegg
til snøskred. Større jordskred er veldig usannsynlig, ettersom det nesten ikke er løsmassedekke i de bratte
fjellsidene. Små jordskred og utglidninger i skredmateriale som ligger i rasvinkel, kan forekomme, men
ventes å få mindre utløp enn flomskred.
Størrelsen på viftene, i tillegg til resultater av modellering utført for de to viktigste bekkene, gir en
indikasjon om mulig utløp av flomskred. Vi mener at dette kan komme inn i kartleggingsområdet og
berøre bebyggelsen.

4.19.6.5

Forutsetninger for faresonene

Skogen som dekker fjellsiden opptil ca. 200 moh. er så glissen og lite sammenhengende at den i liten grad
virker bremsende på snøskred eller steinsprang. Eventuelt tap av skogen vil derfor ikke føre til vesentlig
økning i størrelsen av faresonen (Vedlegg 19E).

4.19.6.6

Mulighet for å redusere faresonene

Dersom man ønsker å redusere faresonene inn i deler av det vurderte området, avhengig av hvor det
ønsket oppstår og hvilket sikkerhetsnivå en søker, kan det etableres fangvoller for å fange opp
skredmasser eller ledevoller for å lede skredmasser rundt området som ønskes sikret. Den spredte
bebyggelsen og terrenget bak gjør at denne typen tiltak bør la seg gjennomføre.
Dersom det er aktuelt å etablere sikringstiltak, uansett type, bør det utføres en mer detaljert vurdering av
mulighetene, i forhold til ønsket virkning av tiltakene.
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VEDLEGG 1A – Fotobilag område 1,
Indre Nordnes (Kåfjord).

Figur 1. Bratte skrenter med hyppig utfall av stein nært toppen av fjellsiden ovenfor Indre Nordnes.

Figur 2. Dyp kløft nedskjært i den sørlige delen av fjellsiden, med flere løsneområder for snøskred.

VEDLEGG 2A – Fotobilag område 2,
Kjerringdalen (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av Bálggesvárri (1105 moh.), som stiger bratt ovenfor den sørlige delen av
kartleggingsområdet, ved Nordheim og Marjabakken.

Figur 2. Tydelige tegn etter snøskred som nylig gikk ned fra Bálggesvárri (1105 moh.) og ut i
dalbunnen, bak to gårdsbruk.

Figur 3. Dronebilde av Storelva (til venstre) og Tørrelva (til høyre). Begge kan fungere som flom- og
sørpeskredbaner og har vel utviklede vifter nede ved foten. På vifta til Storelva kan man også se
ledevoller bygd av NVE etter sørpeskred i mai 2010.

Figur 4. Helikopterbilde av sørpeskredet som i mai 2010 gikk i løpet til Storelva og ut på vifta med
bebyggelse. Det blå huset ble totalskadet og senere kondemnert for å skape plass for sikringstiltaket
vist i figur 3.

Figur 5. Øvre del av fjellsiden ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet. Det er flere små
løsneområder for snøskred, i bildet fremhevet av snø og skader i skogen nedenfor.

VEDLEGG 3A – Fotobilag område 3,
Kåfjorddalen (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den 700 m høye fjellsiden ovenfor den sørligste delen av kartleggingsområdet.
Det er steinur helt ned til dalbunnen.

Figur 2. Dronebilde av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Det er ei grov steinur helt ned til
dalbunnen og oppsprukket fjell i skrentene ca. 500 moh.

Figur 3. Oppsprukket fjellskrent og grov steinur nesten helt ned til dalbunnen, med enkelte store
blokker rett bak bebyggelsen ved Gárdegállu.

Figur 4. Historisk bilde som viser 6 – 8 hus flyttet på grunn av frykt for steinsprang på Gárdegállu.
Bakgrunnen er samme område slik det fremstår i dag.

Figur 5. Dronebilde av Kobbelva (til høyre) og Skáidejohka (til venstre), som renner ut i den midtre
delen av kartleggingsområdet. Det er potensial for utløsning av sørpeskred i begge disse løpene.

Figur 6. Dronebilde av den midtre delen av kartleggingsområdet, der Kobbelva og Skáidejohka
kommer ut i dalbunnen.

Figur 7. Dronebilde av den den bratte fjellsiden ovenfor trafostasjonen på vestsiden av
kartleggingsområdet. Det er kildeområder for både steinsprang og snøskred i fjellsiden.

VEDLEGG 4A – Fotobilag område 4,
Bjørkholt (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den øvre delen av Badjánanvárri (1169 moh.), ovenfor kartleggingsområdet. Til
venstre i bildet kan man se en ryggformasjon (mulig morenerygg), parallell med høydekurvene.

Figur 2. Ryggen under toppen av Badjánanvárri (1169 moh.), sett fra siden.

Figur 3. Den lange og veldig slake skråningen som fra Badjánanvárri (1169 moh.) går ned mot
kartleggingsområdet, sett fra drone.

VEDLEGG 5A – Fotobilag område 5,
Myrhaug – Bjerkeli (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den sørlige delen av kartleggingsområdet, med Rismmalčohkka (1096 moh.) og
de oppsprukne fortoppene på ca. 550 m høyde, der det er tydelige tegn på hyppig steinsprang.

Figur 2. Dronebilde av de oppsprukne fjellskrentene like sør for Trollvik. Steinsprangavsetningene
stopper like under kraftlinja.

Figur 3. Dronebilde av den nedre delen av Trollvikelva, med Langnesfjellet (1163 moh.) i bakgrunnen.

Figur 4. Den lange slake skråningen ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet, fra drone.

Figur 5. Dronebilde av Litledalen, som åpner seg ovenfor den midtre delen av kartleggingsområdet.
Fra denne dalen renner Lassielva ned mot kartleggingsområdet (pil til høyre i bildet), og dette kan
fungere som sørpeskredløp.

Figur 6. Dronebilde av området der Lassielva renner ut av Litldalen og mot fjorden. Den vifteformede
morfologien indikerer flom- og flomskredavsetninger der bebyggelsen står.

VEDLEGG 6A – Fotobilag område 6,
Nomedalen (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den 500 – 600 m høye fjellsiden (Kila) ovenfor den nordlige delen av
kartleggingsområdet. Berget i skrenten er stedvis veldig oppsprukket, og ura er tydelig aktiv.

Figur 2. Dronebilde av steinura ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet. Det er stor
avstand mellom steinsprangavsetningen og bebyggelsen. Lobeformen til venstre er en steinbre (pil).

Figur 3. Dronebilde av Nomedalen med Nomedalselva, sett mot øst.

Figur 4. Dronebilde av den nedre delen av Nomedalselva, som flere ganger svinger gjennom mektige
flomavsetninger.

Figur 5. Lavt punkt i terrenget langs Nomedalselva, ved knapp sving ovenfor massetaket.

Figur 6. Dronebilde av fjellsiden sør for Nomedalsneset. Fjellsiden er skogsdekket opp til ca. 450 moh.,
og flater opp betydelig lenger oppe. Bare mot toppen, mellom 750 og 900 m, er det mulige
løsneområder for snøskred (fremhevet av snø i bildet). Den sørlige grensen av kartleggingsområdet
går omtrent ved bildets høyre side.

VEDLEGG 7A – Fotobilag område 7,
Olderdalen nord (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den øvre delen av Lilledalen, med mulige kildeområder for sørpeskred.

Figur 2. Dronebilde av den nedre delen av Doarrunjohka, der den kommer ned fra Lilledalen og
danner en stor, slak flom- og flomskredvifte. Kartleggingsområdet ligger til venstre (nord) for elva.

Figur 3. Punktet der elva Doarrunjohka kommer ut på flom- og flomskredvifta, og renner i relativt
godt kanalisert løp.

VEDLEGG 8A – Fotobilag område 8,
Sagatun (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den lange fjellsiden ovenfor Sagatun og Bergan, sett mot nord, i profil.
Morener og steinbreer skaper en veldig kupert topografi i den midtre delen av fjellsiden (detaljer i de
neste bildene).

Figur 2. Dronebilde av den midtre delen av fjellsiden ovenfor Sagatun. Morener og steinbreer skaper
en veldig kupert topografi.

Figur 3. Dronebilde av den midtre delen av fjellsiden ovenfor Sagatun. Morener og steinbreer skaper
en veldig kupert topografi.

Figur 4. Steinbre i fjellsiden ovenfor Sagatun (nederst i bildet), sett fra drone.

VEDLEGG 9A – Fotobilag område 9,
Ytre Nordmannvik (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av fjellsiden ovenfor den sørlige delen av området. En lang kløft i fjellsiden går
ned mot Strandli. Til venstre for kløfta ser man en stor steinur, som for det meste skyldes stedlig
forvitring av fjellet, og ikke steinsprang.

Figur 2. Dronebilde av steinbreen ovenfor Solhaug og Bergli.

Figur 3. Den bratte og forvitrede fjellskrenten ovenfor Steinbreen.

Figur 4. Fjellsiden ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet, sett fra drone.

VEDLEGG 10A – Fotobilag område 10,
Engenes – Hammarvika (Kåfjord).

Figur 1. Dronebilde av den øvre delen av Sandforelva, med potensielle kildeområder for sørpeskred.

Figur 2. Dronebilde av den nedre delen av Sandforelva.

Figur 3. Helikopterbilde av Engnesdalen, som stiger helt under toppen av Sorbmegáisá. I gryta under
fjelltoppen er det historikk for store snøskred.

Figur 4. Dronebilde av fjellsiden over kartleggingsområdet, sett mot sør, i profil.

VEDLEGG 11A – Fotobilag område 11,
Maursund sør (Skjervøy).

Figur 1. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra den motsatte siden av sundet, mot vest.

Figur 2. Dronebilde av Vannsjøelva (blå piler) og Maursundelva (gule piler). Begge kan fungere som
løp for sørpeskred, med utløp i bebyggelse i midten av kartleggingsområdet.

Figur 3. Dronebilde av den sørligste delen av kartleggingsområdet, med flere små fjellskrenter på
siden av Vardhaugen som vender mot den spredte bebyggelsen.

Figur 4. Dronebilde av den sørligste delen av kartleggingsområdet, med flere små fjellskrenter på
siden av Vardhaugen som vender mot den spredte bebyggelsen.

Figur 5. Dronebilde av terrenget over den midtre og nordre delen av kartleggingsområdet, med
Maursundtiden (1099 moh.) til høyre og Blåtinden (965 moh.) i bakgrunnen. Begge fjellene har større
løsneområder for snøskred.

VEDLEGG 12A – Fotobilag område 12,
Maursund nord (Skjervøy).

Figur 1. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra den motsatte siden av sundet, mot nord.

Figur 2. Dronebilde av terrenget ovenfor kartleggingsområdet, med Maursundtinden (1099 moh.) til
venstre og Høgfjellet (929 moh.) til høyre. Mesteparten av de bratte fjellsidene vist i bildet, er mulige
løsneområder for snøskred. Langs Kågelva (pil) kan også sørpeskred være aktuelt.

Figur 3. Dronebilde av den midtre delen av Kågelva.

Figur 4. Dronebilde av den nedre delen av Kågelva.

VEDLEGG 13A – Fotobilag område 13,
Vågen og Kveldsolvegen (Skjervøy).

Figur 1. Oversiktsbilde av kartleggingsområdet tatt fra drone, mot sørvest.

Figur 2. Dronebilde av den oppsprukne fjellskrenten ovenfor Kveldsolvegen, med aktiv steinur i foten.

Figur 3. Dronebilde av den oppsprukne fjellskrenten ovenfor Kveldsolvegen, detalj.

Figur 4. Dronebilde av den steinura bak bebyggelsen i Kveldsolvegen.

Figur 5. Skrenten mellom bebyggelsen i Kveldsolvegen og småbåthavna.

Figur 6. Skrenten mellom bebyggelsen i Kveldsolvegen og småbåthavna, detalj.

Figur 7. Fjellskrent med grove, delvis avløste blokker mellom Severin Steffensens vei og Melanaveien.

Figur 8. Ustabil steinblokk på flere kubikkmeter ovenfor bebyggelsen sør i Severin Steffensens vei.

Figur 9. Bekk med rist ovenfor Severin Steffensens vei.

VEDLEGG 14A – Fotobilag område 14,
Laukøya (Skjervøy).

Figur 1. Dronebilde av fjellsiden ovenfor delen av kartleggingsområdet nord for Elveneselva.

Figur 2. Dronebilde av fjellsiden ovenfor delen av kartleggingsområdet sør for Elveneselva.

Figur 3. Fjellsiden ovenfor den sørligste delen av kartleggingsområdet.

Figur 4. Dronebilde av den store flom- og flomskredvifta ved utløpet av Elveneselva.

VEDLEGG 15A – Fotobilag område 15,
Hellnes (Skjervøy).

Figur 1. Dronebilde av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet.

Figur 2. Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, med mulige løsneområder for snøskred.

Figur 3. Nedre del av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet. Det er en terrasse, som trolig
representerer en gammel strandsone, mellom den bratte fjellsiden og bebyggelsen.

VEDLEGG 16A – Fotobilag område 16,
Lauksundet (Skjervøy).

Figur 1. Dronebilde av østsiden av Breitinden, den bratteste fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet.

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den sørlige halvparten av kartleggingsområdet, med løsneområder for
snøskred på østsiden av Breitinden (til høyre i bilde). Bildet er tatt mot sør.

Figur 3. Nedre del av Svartskogelva, som går gjennom den sørlige delen av kartleggingsområdet før
den munner ut i sjøen. Det er flere bekker som renner like sør for denne elva (høyere oppe i bildet).

Figur 4. Nedre del av Svartskogelva (til venstre) og flere andre bekker som renner gjennom den sørlige
delen av kartleggingsområdet.

Figur 5. Svartskogelva (helt til høyre) og flere andre bekker som kan fungere som løp for sørpeskred.

Figur 6. Skråningen ovenfor den nordre delen av kartleggingsområdet.

VEDLEGG 17A – Fotobilag område 17,
Arnøyhamn (Skjervøy).

Figur 1. Dronebilde av østsiden av kartleggingsområdet. Fjellsiden over bebyggelsen er ca. 450 m høy.

Figur 2. Dronebilde av sørøstsiden av kartleggingsområdet, med en opptil 423 m høy fjellside.

Figur 3. Dronebilde av Svarthammaren, nordvest i kartleggingsområdet, med store toppskavler
fortsatt synlige sent på våren.

Figur 4. Dronebilde av den nedre delen av snøskredbanen nedenfor Svarthammaren, nordvest i
kartleggingsområdet.

Figur 5. Dronebilde av Inner-Kjedalen, med store løsneområder for snøskred på begge sider.

Figur 6. Nedre del av Inner-Kjedalen, der den åpner seg mot bebyggelsen nedenfor.

Figur 7. Dronebilde av Kjedalsaksla med løsneområder for snøskred som går ned i retning mot skolen.
De gamle, skadde støtteforbygningene er synlige i terrenget.

Figur 8. Dronebilde av den nedre delen av skredbanen som fra Kjedalsaksla går ned mot skolen.
Plogvollen er synlig bak skolen.

Figur 9. Dronebilde av den sørvestlige delen av kartleggingsområdet, som strekker seg under sørsiden
av Langfjordfjellet (til venstre i bildet).

Figur 10. Dronebilde av fjellsiden i området mellom Haugnes og Holtan, der mange bekker starter.

VEDLEGG 18A – Fotobilag område 18,
Langfjorden (Skjervøy).

Figur 1. Dronebilde av den øvre delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet.

Figur 2. Dronebilde av den nedre delen av fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet.

Figur 3. Dronebilde av Tufjellet og den øvre delen av Rikardelva, som også kan fungere som løp for
sørpeskred.

Figur 4. Dronebilde av den nedre delen av Rikardelva, der den løper ut på ei flom- og skredvifte.

Figur 5. Dronebilde av den nordligste delen av kartleggingsområdet. Vegetasjonen langs terrassen
bak husene synes å definere lobeformer som kan representere utløpet av tidligere snøskred. Den
ferske steinblokken indikert av pilen, kan også antas å være mobilisert av snøskred.

VEDLEGG 19A – Fotobilag område 19,
Årviksand (Skjervøy).

Figur 1. Dronebilde av kartleggingsområdet og fjellsiden ovenfor. Bekkene indikert av pilene er de
som vises i figur 2.

Figur 2. Fjellsiden ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet. Området i rektangelet er vist
mer i detalj i figur 3.

Figur 3. Et av de mulige løsneområdene for snøskred i fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet.

Figur 4. Flere mulige løsneområder for snøskred i fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet.

Figur 5. Enkelte bygg i kartleggingsområdet står like utenfor tydelige skredvifter.
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Kartforklaring til Vedlegg 1F, 2F, 3F, 5F,
6F og 7F
Fra Stalsberg, K. & Sletten, K., 2017 og Sletten, K. & Stalsberg, K., 2017.
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