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Sammendrag 
Det er utført en skredvurdering for en reguleringsplan ved Møllenes. Planområdet er 
berørt av stein og sørpeskred. Store deler av det nedsenkede området er utsatt for 
sørpeskred, mens området opp mot Hanshaugen er utsatt for steinsprang. Det kan 
gjøres tiltak for å redusere utbredelsen av fareområdene. 
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1 Innledning 

NGI har i oppdrag fra Alta kommune fått i oppgave å utrede skred- og flomfare for 
et planlagt reguleringsområde på Møllenes i Kåfjord, Alta kommune. Figur 1 viser 
planforslaget. 
 
Farevurderingen inkluderer flom, flom- og sørskred, steinsprang og snøskred. 
Vurderingen inkluderer ikke stabilitet eller andre geotekniske problemstillinger ved 
utfylling i sjø. Dette forutsetter grunnundersøkelser i sjøen.  
 
Området ble befart 17 juni av Heidi Hefre og Øyvind Armand Høydal og er seinere 
overfløyet med helikopter i forbindelse med et annet oppdrag i området. 
 

 
Figur 1. Utklipp av planforslag. 
 
Figur 2 viser aktsomhetskart for snøskred for et større område, og dette indikerer at 
skredfare bør utredes i planfasen. Aktsomhetskartet er automatisk generert ut fra en 
grov terrengmodell uten å ta hensyn til vegetasjon eller klimaforhold og uten 
befaring. Vanligvis kan faresonene reduseres i omfang ved nærmere undersøkelser. 
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Figur 2. Aktsomhetskart snøskred. 
 
 
2 Farevurdering og sikkerhetsklasse 

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift stiller krav til sikkerhet mot skred. 
For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk 
og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder 
sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen 
nedenfor ikke overskrides. 
 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 
S1 liten 1/100 
S2 middels 1/1000 
S3 stor 1/5000 

 
Nauts/båthus hører inn under sikkerhetsklasse S1. Hytter og eneboliger (evt 
tomannsboliger) tilhører sikkerhetsklasse S2.  
 
Reguleringsområdet ønskes regulert til næring. Næringsbygg med mer enn 10 
medarbeidere er normalt plassert i sikkerhetsklasse S3, mens bygg med opphold til 

p:\2013\05\20130548\leveransedokumenter\rapport\20130548-01-r_møllnes, alta kommune.docx 



 

Dokumentnr.: 20130548-01-R 
Dato: 2013-10-01 
Rev. nr.: 0 
Side: 7 

færre medarbeidere er plassert i S2.  Kommunen har ansvaret for å definere hvilken 
sikkerhetsklasse reguleringsområdet skal tilhøre. 
 
 
3 Vær og klima  

Klimaet i Alta-området er nokså tørt. Data fra nedbørstasjonen Langfjordbotn (32 
km VNV for Møllenes) viser 670 mm nedbør i året, mens det for Alta Lufthavn er 
registrert 400 mm i året. Figur 3 viser en klimatisk oversikt fra den nærmeste 
meteorologiske stasjonen (Loppa, Finnmark #92700 som ligger 40 km mot  nordvest 
ute ved kysten) i tidsperioden 1957-01-01 til 1999-07-31. Ved denne stasjonen er den 
gjennomsnittlig årsnedbør på 917 mm med 515 mm i vintermånedene. Maksimal 24 
timers nedbør i løpet av denne perioden ble målt 1959-05-08 til 60 mm.  
 

 
Figur 3: Normalverdier for nedbør, temperatur og vindforhold for værstasjonen 
Loppa, 92700. 
 
Statistikken fra Loppa viser også at nedbør som snø kommer med vind fra sørvestlig, 
vestlig, nordvestlig og nordøstlig retning (figur 4). Dette er vindretninger som vil 
føre til skavloppbygging i den øvre fjellskrenten og ansamling av snø i skarene i 
området. For Møllenes vil antas det at snømengdene med vind er noe mindre enn ute 
ved kysten.  Figur 5 viser statistikk for snømålinger i Langfjordbotn. Potensielt 
løsneområde for snøskred har en sør- sør-østlig eksposisjon, og det er nedbør med 
vind fra nord – nordvest som kan føre til ansamling av snø i den aktuelle fjellsiden. 
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Figur 4: Vindrose som viser vindretning som fører med seg nedbør som snø ved 
værstasjonen Loppa 
 
Figur 5 viser daglige middel, maksimum, og minimum snødybde fra Langfjordbotn 
i perioden fra 1981-01-10 til 1994-07-22 henholdsvis Sopnesbukt (i Langfjordbotn) 
i perioden fra 1997-10-01 til 2011-05-04. Maksimal observert snødybde er 185 cm i 
denne korte perioden.  
 
Vær og klima indikerer muligheter for snøskred i dette området der terrenget ligger 
til rette for det, dvs. at terrenghelningen er 30-50º og skogen ikke står for tett. 

 
Figur 5. Daglige middel, maksimum, og minimum snødybder for Langfjordbotn 
(#92900, 21 moh), Alta, Finnmark i perioden fra 1981-01-10 til 1994-07-22 og fra 
Sopnesbukt (#92910; 8 moh), i perioden fra 1997-01-10 til 2011-05-04. 
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Stasjonsnavn: 92700 LOPPA

Prosent av tilfeller

Spørringsparameter:

Lufttemperatur < 3  oC

Vindhastighet > 5 m/s

Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 20 mm

Nedbør (3 døgn) > 35 mm

Nedbør (5 døgn) > 0 mm

Vindsektor  0 til 360 degr.

Valgt periode: all/all/all til all/all/all

Antall tilfeller funnet i perioden: 75 av 46194

Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/7/1999

Total antall obervasjoner: 46194
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4 Geografi og hydrologi 

 
Figur 6 Vassdragsområde Møllevannan  
 
Vassdraget er ca 23 km2, og mer enn 86 % er snaufjell og høyere enn 450 m o h. 
Mølleelva skjærer seg ned fra dette fjellplatået og ned mot sjøen. Vassdraget har hatt 
en gammel regulering fra gruvedrifta i Kåfjord, der Annasvannet og 
Lundestrømvannet har hatt lave dammer. Vassdraget er godt beskrevet i vedlegg for 
konsesjonssøknad for videreføring av disse reguleringene (konsesjon gitt i 2011). 
 
Mot sjøen er det ei stor vifte dannet i samme periode som randtrinnene ved Strømmen 
og Auskarnes. Figur 7 viser denne vifta som er en avsetning med minst 4 trinn, der 
de nedre 3 trinnene er gamle erosjonsflater ved ulike tidligere havnivå. Trinn 4, det 
lavest liggende trinnet, er fra ca 20 mai 1932 og er en flom/skred hendelse der iallfall 
konsekvensen er godt kjent. 2 liv gikk tapt. Disse var trolig i eller ved ei hytte 
oppunder dammen for inspeksjon. Selve årsaken er ikke godt beskrevet, og ved 
samtale med lokalpersoner er forklaringene litt ulike. Skredet gikk i en periode med 
sterk snøsmeltning. I 1932 ble også en av de 10 største flommene i Altavassdraget de 
siste 100 år erfart (flomberegning for Altavassdraget Ref /3/). Vi vurderer det som 
sannsynlig at årsaken til ulykken var et såkalt sørpeskred som er skred bestående av 
vannmettet snø. Slike skred drar også med seg jord og stein tilsvarende som 
flomskred. 
 
Hendelsen startet ovenfor dammen ved Lundestrømvannet og dro trolig med seg snø 
både fra elveleiet og fra vann og damområdet. Dvs. at hendelsen startet og gikk som 
et sørpeskred som høyst sannsynlig for det meste kom som en flombølge nede ved 
Møllenes.   
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Figur 7. Flyfoto fra planområdet. Nummer 1, 2, 3 og 4 viser ulike sedimentasjons- 
og erosjonstrinn. 
 

 
Figur 8 Innløp overkant vifte 
 

1 

2 
3 4 
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Figur 9. Kritisk punkt på vifte ligger over og rett nedenfor dette huset. 
 

 
Figur 10 Utvasket område fra hendelsen i 1932. 
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Figur 11. Midtre parti av elveleie. 
 
4.1 Flomberegning 

Det foreligger ikke observasjoner av avløp i nedbørfeltet. Som hydrologisk grunnlag 
for konsesjonsbehandling er det benyttet skalerte parametre fra nedbørfeltene 
Halsnes og Leirbotnvatnet. Nedbørfeltet Molleelva er imidlertid betydelig mindre og 
flomfaktorer i store vassdrag kan ikke uten videre skaleres til mindre felt. Basert på 
feltparametre og Ref /1/ er spesifikk middelflom og flomkvantiler sammenlignet med 
flomkvantiler i Ref /1/, /2/ og /3/. Ref /1/ skal gjelde for felt > 20 km2, men skal 
brukes med forsiktighet. 
Vassdrag i dette området oppfattes som vår-flom vassdrag, og kurve for V3  og 
spesifikk middelflom i Ref /1/ er benyttet for å finne flomkvantiler. Feltparametre 
er generert ved hjelp av NVE s lavvannsapplikasjon. 
 
 
Spesifikk middelflom er beregnet til = 375 l/s/km2. Dette er over hva de større indre 
nedbørfeltene er beregnet til i Ref (/3/), men er i samme størrelsesorden med felter 
beregnet i Ref /9/ der avløp i mindre felt er beregnet. 
 
Ulikheten mellom momentanflom og middelflom er beregnet ut fra uttrykket 
 

Qmom/Qmid= 1.72 -0.17 log (areal nedbørfelt) – 0.125 ROT(effektivt sjøareal),  Ref/1/ 
 
som gir 1,31 som faktor. Dette er høyere enn i de større vassdragene lengre inn, men 
samtidig kan dette være faktoren som er mest underestimert. I mindre vassdrag kan 
flomtoppen være betydelig høyere enn døgnmiddel, bla. fordi flommen kan gå opp 
og ned under samme døgnet. 
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Tabell 1 viser estimerte flomvannføringer for smelteflommer om våren. 

  Middelflom Q5 Q50 Q100 Q200 Q500 Q1000/Qm 

Flomkvantiler V3- 1997 1 1.2 1.78 1.9 2.08 2.26 2.39 

Døgnmiddel m3/s 8.6 10.4 15.4 16.4 17.9 19.5 20.6 

Maksimalverdi m3/s 11.3 13.6 20.1 21.5 23.5 25.5 27.0 
 
 
5 Skredvurdering 

Skredvurderingen baserer seg på dagens tilstand i løsneområdet for stein og snø og 
dagens topografi i reguleringsområdet.  Det vil si at vurderingen gjøres med dagens 
skogstilstand og skråningsgeometrier.  
 
5.1 Steinsprang 

I forhold til steinsprang er det hovedsakelig på vestsiden av elva at det er skredfare 
fra ytre deler av «fjellet» Hansenhaugen. Det er ikke kjennskap til større 
skredhendelser fra denne lia, men det ligger ei ur og flere mindre skrenter oppe i lia 
som indikerer muligheter for utfall. En må også anta at det ligger løse blokker i 
terrenget. Faregrenser er vurdert ut fra ytre beliggenhet av uravsetning og observerte 
steinsprangblokker i terrenget. 
 
5.2 Snøskred 

Skogen medvirker til at eventuelle snøskred blir av begrenset størrelse og utbredelse. 
Skogen strekker seg også opp på «flata» mot toppen av fjellet og vinddrift og 
avsetning av snø i øvre skogsområder er derfor her et mindre problem. Skogen har 
noen mindre åpne felter der det kan løsne mindre snøskred, men disse vil ikke utvikle 
seg til større skred. Det er viktig å merke seg at hvis skogen av en eller annen grunn 
forsvinner, ligger en større del av planområdet utsatt for snøskred. 
 
Eventuell utbredelse av snøskred ligger innenfor faregrensene for steinsprang som 
vurderes å være dimensjonerende i dette området.  
 
5.3 Sørpeskred  

Sørpeskred vil som omtalt ovenfor, arte seg som en ekstrem flom nede på Møllenes. 
Flom med stor vannhastighet og massetransport skal vurderes etter sikkerhetsklasser 
for skred. I forhold til planområdet må en se disse sammen. Avhengig av tidspunkt 
og sted på vifta vil en under en slik flom ha veksling mellom erosjon og avsetning. I 
forhold til ordinære smelteflommer, må en anta at en «vannføringen» ligger minst 4-
5 ganger høyere enn ekstremer beregnet i Tabell 1. Hovedgrunnen er at et 
vannhastigheten er større og flommen kommer som en bølge, ikke en døgn-lang 
flom. 
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Figur 7 viser simulering av et flomforløp basert på en spredningsmodell (RAMMS) 
av en stor flom utløst ved sørpeskred. I nedre del av vifta vil «vannhastigheten» være 
lav slik at trykket ikke vil være kritisk f.eks. for bygninger.  
 

 
Figur 12 Spredningsmodell ut på elvevifte (RAMMS). 
 
5.4 Smelteflom 

Det er satt opp en enkel hydraulisk modell i HEC-RAS basert på 1 m koter i nedre 
del av planområdet og 5 m i øvre del av vifta for å studere effekt av smelteflom.  
Dette er grove data for å si absolutte nivåer, men sammen med observasjoner sier det 
en del om hva som kan skje ved en ekstrem flom. Det er utført beregninger basert på 
vannføringer i tabell 1. Resultatet viser at strømingen er klart overkritisk og at 
energilinja ligger på høyden med elvekanten som i partier står som en rygg mot 
sidearealet (nedsenket område relativt til elva ved plasthall). Volum og vannstand er 
ikke hovedproblemet under ekstreme flommer, men vannhastigheten. Det er beregnet 
hastigheter på 4-6 m/s, og da er ikke elvebunnen eller sidematerialet stabilt. 
 
Kritisk punkt for der flomvann kan gå ut av løpet er rett over og rundt det lille bygget 
ved betongterskelen øverst på vifte – se figur 9.  Elva går her i en sving og vider seg 
ut. Her vil flomvann først gå ut, og følge det utgravde området på motsatt side av 
dagens elveleie, se figur 13. Det vil si at en ikke har tilstrekkelig sikkerhet for flom i 
den nedsenkede delen av elvevifta.  
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Figur 13 Ortofoto av nedsenket del av vifta. Piler markerer flomveier. 
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6 Faresoner – skred 

Skred er dimensjonerende i forhold til sikkerheten for bebyggelsen. Smelte- eller 
regnflommer har underordnet betydning, men i ekstreme smelte- eller 
nedbørperioder, kan det også bli utløst sørpeskred. 
 

 
Figur 14 (og vedlegg 1) viser faresoner for Møllenes.  
 
Rød sone har nominelle årlig sannsynlighet 1/1000. Sonen kan beskrives slik: 

1) Område med fare for steinsprang 
2) Område med fare for sørpeskred 
3) Område der en kommer inn i sone med fare for steinsprang. 

 
Mellom 2) og 3) er det markert et område der stabiliteten av skjæringsskråning må 
gjennomføres som følge av utgraving både under anleggsfasen og når utgravingen er 
avsluttet (område 4). 
 

1 

2 

4 

3
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Faresonens utbredelse kan endres grunnet eventuell utfylling i sjøen og av 
utgravingen i forbindelse med masseuttaket på land. 
 
 
7 Tiltak 

For å utnytte den nedsenkede delen av vifta må det gjennomføres sikringstiltak for at 
området skal tilfredsstille sikkerhetskravene i TEK10. Det må etableres en relativt 
høy og kraftig voll (størrelsesorden 5 m eller mer) for å sikre løpet i øvre delen slik 
at vann og masser holdes på plass i elveløpet. Videre nedover kan det være behov for 
en noe lavere voll og forbygning dimensjonert mot erosjon. Selve løpet og 
vollområde vil alltid være et fareområde. 
 
Steinsprangområdet kan sikres med nett dersom fareområdet skal utnyttes til 
utbygging. 
 
Faresonen nordover må revurderes når skjæringsskråningen er ferdigstilt. 
 
 
8 Andre momenter 

Det er planlagt utfylling i sjø på begge sider av elva. Elva er masseførende og med 
mindre en gir elva svært stort rom, kan utfylling gjøre at elvemunningen forskyves 
utover. Over tid kan dette føre til at bunnen av elveløpet heves.  
 
Med utgraving inn i løsmasser, må det stilles geotekniske krav til 
skråningsstabiliteten. Bygninger skal ikke ligge utsatt til for skråninger med lavere 
materialfaktor enn 1,4. 
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