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Bebyggelsen i kartleggingsområdene er grovt klassifisert i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 iht. 

bygningstype fra FKB-data. Skredfareutredningen viser at flere bygg har for høy skredfare for 

sin sikkerhetsklasse iht. kravene i TEK17 § 7-3: 

 

Område 

S1-bygg i faresone 
≥1/100 

S2-bygg i faresone 
≥1/1000 

S3-bygg i faresone 
≥1/5000 

Dagens 
forhold 

Andre 
forhold 

Dagens 
forhold 

Andre 
forhold 

Dagens 
forhold 

Andre 
forhold 

1-Trollvik-Finnsnes 0 0 5 5 0 0 

2-Bondjord 0 0 0 0 0 0 

3-Bukkskinn 0 0 0 0 0 0 

4-Rossfjordstraumen 0 0 0 0 0 0 

5-Rossfjordvatnet øst 0 0 0 0 0 0 

6-Solbakken-
Steinheim 

0 0 0 0 0 0 

7-Finnfjordvatnet 0 0 0 0 0 0 

8-Øyjord 0 0 0 0 0 0 

9-Fjordgård sør 0 0 1 1 1 1 

Samlet 0 0 6 6 1 1 

 

 

 

  



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   3/175 
 

Innhold 

1 Innledning ............................................................................................................... 14 

1.1 Forord ....................................................................................................................... 14 

1.2 Bakgrunn .................................................................................................................. 14 

1.3 Mål ............................................................................................................................ 14 

1.4 Kartlagte områder .................................................................................................... 14 

1.5 Om rapporten i forhold til rapportmal i veilederen ................................................. 15 

1.6 Krav til sikkerhet mot skred ..................................................................................... 16 

1.7 Forbehold ................................................................................................................. 16 

2 Grunnlag ................................................................................................................. 17 

2.1 Bakgrunnskart .......................................................................................................... 17 

2.2 FKB data om bygninger ............................................................................................ 17 

2.3 Flyfoto ....................................................................................................................... 17 

2.4 Digital terrengmodell ............................................................................................... 17 

2.5 Historiske skredhendelser ........................................................................................ 17 

2.6 Tidligere skredfareutredninger ................................................................................ 17 

2.7 Aktsomhetskart ........................................................................................................ 17 

2.8 Eksisterende sikringstiltak ........................................................................................ 17 

2.9 Geologiske kart ......................................................................................................... 18 

2.10 Klimadata .................................................................................................................. 18 

2.10.1 Klimaanalyse og skredtyper ............................................................................... 18 

2.10.2 Analyse av historiske data .................................................................................. 18 

2.10.3 Klimaendringer og fremtidig klima ..................................................................... 24 

2.11 Skog .......................................................................................................................... 25 

2.12 Feltarbeid ................................................................................................................. 26 

3 Metode ................................................................................................................... 27 

3.1 FKB-Bygg ................................................................................................................... 27 

3.2 Drenering .................................................................................................................. 27 

3.3 Steinsprang ............................................................................................................... 28 

3.3.1 Kildeområder ...................................................................................................... 28 

3.3.2 Modellering av rekkevidde ................................................................................. 28 

3.3.3 Fastsette faresoner ............................................................................................ 28 

3.4 Steinskred ................................................................................................................. 29 

3.5 Snøskred ................................................................................................................... 30 

3.5.1 Løsneområder .................................................................................................... 30 

3.5.2 Modellering av skreddynamikk og utbredelse ................................................... 30 

3.5.3 Fastsette faresoner ............................................................................................ 31 

3.6 Jordskred .................................................................................................................. 31 

3.7 Flomskred ................................................................................................................. 32 

3.8 Sørpeskred ................................................................................................................ 32 

3.8.1 Overgangsformer ............................................................................................... 34 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   4/175 
 

3.9 Andre faremoment ................................................................................................... 34 

3.10 Skog .......................................................................................................................... 34 

3.10.1 Beregning av kronedekning ................................................................................ 34 

3.10.2 Skog av betydning for faresonene ..................................................................... 35 

3.10.3 Definisjon av «hogstutsatt skog» ....................................................................... 35 

4 Område 1 – Trollvik-Finnsnes ................................................................................... 38 

4.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................... 38 

4.1.1 Befaring .............................................................................................................. 40 

4.1.2 Topografi ............................................................................................................ 41 

4.1.3 Drenering ............................................................................................................ 42 

4.1.4 Geologi ............................................................................................................... 42 

4.1.5 Skog .................................................................................................................... 43 

4.1.6 Flybilder .............................................................................................................. 44 

4.1.7 Historiske skredhendelser .................................................................................. 44 

4.1.8 Tidligere skredfareutredninger .......................................................................... 45 

4.1.9 Eksisterende sikringstiltak .................................................................................. 48 

4.2 Vurdering av skredfare ............................................................................................. 48 

4.2.1 Steinsprang ......................................................................................................... 48 

4.2.2 Steinskred ........................................................................................................... 50 

4.2.3 Snøskred ............................................................................................................. 51 

4.2.4 Jordskred ............................................................................................................ 53 

4.2.5 Flomskred ........................................................................................................... 54 

4.2.6 Sørpeskred .......................................................................................................... 54 

4.2.7 Andre faremomenter ......................................................................................... 56 

4.3 Samlede faresoner ................................................................................................... 56 

4.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold ..................................................................... 56 

4.3.2 Under andre vegetasjonsforhold ....................................................................... 57 

4.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger ............................................................ 57 

4.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ..................................................................................... 58 

5 Område 2 – Bondjord .............................................................................................. 59 

5.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................... 59 

5.1.1 Befaring .............................................................................................................. 60 

5.1.2 Topografi ............................................................................................................ 61 

5.1.3 Drenering ............................................................................................................ 62 

5.1.4 Geologi ............................................................................................................... 62 

5.1.5 Skog .................................................................................................................... 63 

5.1.6 Flybilder .............................................................................................................. 64 

5.1.7 Historiske skredhendelser .................................................................................. 65 

5.1.8 Tidligere skredfareutredninger .......................................................................... 65 

5.1.9 Eksisterende sikringstiltak .................................................................................. 65 

5.2 Vurdering av skredfare ............................................................................................. 65 

5.2.1 Steinsprang ......................................................................................................... 65 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   5/175 
 

5.2.2 Steinskred ........................................................................................................... 66 

5.2.3 Snøskred ............................................................................................................. 66 

5.2.4 Jordskred ............................................................................................................ 67 

5.2.5 Flomskred ........................................................................................................... 68 

5.2.6 Sørpeskred .......................................................................................................... 68 

5.2.7 Andre faremomenter ......................................................................................... 70 

5.3 Samlede faresoner ................................................................................................... 70 

5.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold ..................................................................... 70 

5.3.2 Under andre vegetasjonsforhold ....................................................................... 71 

5.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger ............................................................ 71 

5.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ..................................................................................... 71 

6 Område 3 – Bukkskinn ............................................................................................. 73 

6.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................... 73 

6.1.1 Befaring .............................................................................................................. 74 

6.1.2 Topografi ............................................................................................................ 75 

6.1.3 Drenering ............................................................................................................ 76 

6.1.4 Geologi ............................................................................................................... 76 

6.1.5 Skog .................................................................................................................... 77 

6.1.6 Flybilder .............................................................................................................. 78 

6.1.7 Historiske skredhendelser .................................................................................. 78 

6.1.8 Tidligere skredfareutredninger .......................................................................... 79 

6.1.9 Eksisterende sikringstiltak .................................................................................. 79 

6.2 Vurdering av skredfare ............................................................................................. 79 

6.2.1 Steinsprang ......................................................................................................... 79 

6.2.2 Steinskred ........................................................................................................... 80 

6.2.3 Snøskred ............................................................................................................. 81 

6.2.4 Jordskred ............................................................................................................ 82 

6.2.5 Flomskred ........................................................................................................... 83 

6.2.6 Sørpeskred .......................................................................................................... 83 

6.2.7 Andre faremomenter ......................................................................................... 84 

6.3 Samlede faresoner ................................................................................................... 85 

6.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold ..................................................................... 85 

6.3.2 Under andre vegetasjonsforhold ....................................................................... 86 

6.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger ............................................................ 86 

6.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ..................................................................................... 86 

7 Område 4 – Rossfjordstraumen ............................................................................... 87 

7.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................... 87 

7.1.1 Befaring .............................................................................................................. 88 

7.1.2 Topografi ............................................................................................................ 89 

7.1.3 Drenering ............................................................................................................ 89 

7.1.4 Geologi ............................................................................................................... 90 

7.1.5 Skog .................................................................................................................... 90 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   6/175 
 

7.1.6 Flybilder .............................................................................................................. 91 

7.1.7 Historiske skredhendelser .................................................................................. 91 

7.1.8 Tidligere skredfareutredninger .......................................................................... 92 

7.1.9 Eksisterende sikringstiltak .................................................................................. 92 

7.2 Vurdering av skredfare ............................................................................................. 93 

7.2.1 Steinsprang ......................................................................................................... 93 

7.2.2 Steinskred ........................................................................................................... 93 

7.2.3 Snøskred ............................................................................................................. 94 

7.2.4 Jordskred ............................................................................................................ 95 

7.2.5 Flomskred ........................................................................................................... 96 

7.2.6 Sørpeskred .......................................................................................................... 97 

7.2.7 Andre faremomenter ......................................................................................... 99 

7.3 Samlede faresoner ................................................................................................... 99 

7.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold ..................................................................... 99 

7.3.2 Under andre vegetasjonsforhold ..................................................................... 100 

7.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger .......................................................... 100 

7.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ................................................................................... 100 

8 Område 5 – Rossfjordvatnet øst ............................................................................. 102 

8.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................. 102 

8.1.1 Befaring ............................................................................................................ 104 

8.1.2 Topografi .......................................................................................................... 104 

8.1.3 Drenering .......................................................................................................... 104 

8.1.4 Geologi ............................................................................................................. 104 

8.1.5 Registreringer ................................................................................................... 104 

8.1.6 Skog .................................................................................................................. 105 

8.1.7 Historiske skredhendelser ................................................................................ 106 

8.1.8 Tidligere skredfareutredninger ........................................................................ 106 

8.1.9 Eksisterende sikringstiltak ................................................................................ 107 

8.2 Vurdering av skredfare ........................................................................................... 107 

8.2.1 Steinsprang ....................................................................................................... 107 

8.2.2 Steinskred ......................................................................................................... 108 

8.2.3 Snøskred ........................................................................................................... 108 

8.2.4 Jordskred .......................................................................................................... 112 

8.2.5 Flomskred ......................................................................................................... 112 

8.2.6 Sørpeskred ........................................................................................................ 113 

8.2.7 Andre faremomenter ....................................................................................... 114 

8.3 Samlede faresoner ................................................................................................. 114 

8.3.1 Dagens forhold ................................................................................................. 114 

8.3.2 Under andre skogforhold ................................................................................. 115 

8.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger .......................................................... 115 

8.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ................................................................................... 115 

9 Område 6 – Solbakken-Steinheim ........................................................................... 116 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   7/175 
 

9.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................. 116 

9.1.1 Befaring ............................................................................................................ 118 

9.1.2 Topografi .......................................................................................................... 118 

9.1.3 Drenering .......................................................................................................... 118 

9.1.4 Geologi ............................................................................................................. 118 

9.1.5 Registreringer ................................................................................................... 119 

9.1.6 Skog .................................................................................................................. 119 

9.1.7 Historiske skredhendelser ................................................................................ 120 

9.1.8 Tidligere skredfareutredninger ........................................................................ 121 

9.1.9 Eksisterende sikringstiltak ................................................................................ 121 

9.2 Vurdering av skredfare ........................................................................................... 121 

9.2.1 Steinsprang ....................................................................................................... 121 

9.2.2 Steinskred ......................................................................................................... 123 

9.2.3 Snøskred ........................................................................................................... 126 

9.2.4 Jordskred .......................................................................................................... 127 

9.2.5 Flomskred ......................................................................................................... 128 

9.2.6 Sørpeskred ........................................................................................................ 128 

9.2.7 Andre faremomenter ....................................................................................... 129 

9.3 Samlede faresoner ................................................................................................. 129 

9.3.1 Dagens forhold ................................................................................................. 129 

9.3.2 Under andre skogforhold ................................................................................. 130 

9.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger .......................................................... 130 

9.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ................................................................................... 130 

10 Område 7 – Finnfjordvatnet ................................................................................... 131 

10.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................. 131 

10.1.1 Befaring ............................................................................................................ 133 

10.1.2 Topografi .......................................................................................................... 133 

10.1.3 Drenering .......................................................................................................... 133 

10.1.4 Geologi ............................................................................................................. 133 

10.1.5 Skog .................................................................................................................. 134 

10.1.6 Historiske skredhendelser ................................................................................ 135 

10.1.7 Tidligere skredfareutredninger ........................................................................ 136 

10.1.8 Eksisterende sikringstiltak ................................................................................ 137 

10.2 Vurdering av skredfare ........................................................................................... 137 

10.2.1 Steinsprang ....................................................................................................... 137 

10.2.2 Steinskred ......................................................................................................... 137 

10.2.3 Snøskred ........................................................................................................... 137 

10.2.4 Jordskred .......................................................................................................... 137 

10.2.5 Flomskred ......................................................................................................... 138 

10.2.6 Sørpeskred ........................................................................................................ 138 

10.2.7 Andre faremomenter ....................................................................................... 139 

10.3 Samlede faresoner ................................................................................................. 139 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   8/175 
 

10.3.1 Dagens forhold ................................................................................................. 139 

10.3.2 Under andre skogforhold ................................................................................. 140 

10.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger .......................................................... 140 

10.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ................................................................................... 140 

11 Område 8 – Øyjord ................................................................................................. 141 

11.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................. 141 

11.1.1 Befaring ............................................................................................................ 143 

11.1.2 Topografi .......................................................................................................... 143 

11.1.3 Drenering .......................................................................................................... 143 

11.1.4 Geologi ............................................................................................................. 143 

11.1.5 Registreringer ................................................................................................... 143 

11.1.6 Skog .................................................................................................................. 143 

11.1.7 Historiske skredhendelser ................................................................................ 144 

11.1.8 Tidligere skredfareutredninger ........................................................................ 145 

11.1.9 Eksisterende sikringstiltak ................................................................................ 145 

11.2 Vurdering av skredfare ........................................................................................... 145 

11.2.1 Steinsprang ....................................................................................................... 145 

11.2.2 Steinskred ......................................................................................................... 146 

11.2.3 Snøskred ........................................................................................................... 146 

11.2.4 Jordskred .......................................................................................................... 147 

11.2.5 Flomskred ......................................................................................................... 148 

11.2.6 Sørpeskred ........................................................................................................ 148 

11.2.7 Andre faremomenter ....................................................................................... 148 

11.3 Samlede faresoner ................................................................................................. 148 

11.3.1 Dagens forhold ................................................................................................. 148 

11.3.2 Under andre skogforhold ................................................................................. 148 

11.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger .......................................................... 149 

11.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ................................................................................... 149 

12 Område 9 – Fjordgård sør ....................................................................................... 150 

12.1 Områdebeskrivelse ................................................................................................. 150 

12.1.1 Befaring ............................................................................................................ 151 

12.1.2 Topografi .......................................................................................................... 151 

12.1.3 Drenering .......................................................................................................... 152 

12.1.4 Geologi ............................................................................................................. 152 

12.1.5 Registreringer ................................................................................................... 152 

12.1.6 Skog .................................................................................................................. 152 

12.1.7 Historiske skredhendelser ................................................................................ 153 

12.1.8 Tidligere skredfareutredninger ........................................................................ 154 

12.1.9 Eksisterende sikringstiltak ................................................................................ 159 

12.2 Vurdering av skredfare ........................................................................................... 160 

12.2.1 Steinsprang ....................................................................................................... 160 

12.2.2 Steinskred ......................................................................................................... 160 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   9/175 
 

12.2.3 Snøskred ........................................................................................................... 161 

12.2.4 Jordskred .......................................................................................................... 167 

12.2.5 Flomskred ......................................................................................................... 167 

12.2.6 Sørpeskred ........................................................................................................ 167 

12.2.7 Andre faremomenter ....................................................................................... 170 

12.3 Samlede faresoner ................................................................................................. 170 

12.3.1 Dagens forhold ................................................................................................. 170 

12.3.2 Under andre skogforhold ................................................................................. 172 

12.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger .......................................................... 172 

12.3.4 Stedspesifikk usikkerhet ................................................................................... 172 

13 Bibliografi .............................................................................................................. 173 

 

Figurer 
Figur 1: Oversiktskart over kartleggingsområder, påvirkningsområder og anvendte punkt for 

klimaanalyse.  ............................................................................................................... 15 

Figur 2: Årsnedbør for Senja for normalperioden 1971-2000. Fra SeNorge.no. ..................... 19 

Figur 3: Årsmaksimum av snødybde for Senja for normalperioden 1971-2000. Fra 

SeNorge.no. .................................................................................................................. 19 

Figur 4: Normal årstemperatur for Senja for normalperioden 1971-2000. Fra SeNorge.no. .. 20 

Figur 5: Årsmaksimum av døgnnedbør, rr. .............................................................................. 21 

Figur 6: Årsmaksimum av nysnøtilvekst over tre døgn, sdfsw3d, for Hamnefjellet. ............... 22 

Figur 7: Ekstremverdianalyse av sdfsw3d for Hamnefjellet (samme data som Figur 6).......... 22 

Figur 8: Vindrose for utvalgte stasjoner. .................................................................................. 24 

Figur 9: Flytskjema som illustrerer hvordan grunnlagsdata om skogen (venstre kolonne) er 

innarbeidet i vurderinger og leveranser. ...................................................................... 25 

Figur 10: Eksempel på ulike datasett brukt i utarbeidelsen av "hogstutsatt skog". Fra 

kartleggingsområde 4-Rossfjordstraumen. .................................................................. 36 

Figur 11: Oversiktskart over kartleggingsområdet Trollvik-Finnsnes, med påvirkningsområdet.

 ...................................................................................................................................... 39 

Figur 12: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte bilder 

finnes i Vedlegg 1A. ...................................................................................................... 39 

Figur 13: Oversiktsbilde av den midtre delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte bilder 

finnes i Vedlegg 1A. ...................................................................................................... 40 

Figur 14: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte bilder 

finnes i Vedlegg 1A. ...................................................................................................... 40 

Figur 15: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 

andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli 

borte (kap. 3.10.3). ....................................................................................................... 44 

Figur 16: Utklipp fra NGI (1986) med skissert utbredelse av skredene i 1986, faresone 

dimensjonert av snøskred (stiplet linje i kartlagt område) og bekker der sørpeskred er 

vurdert å være aktuelt. ................................................................................................. 46 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   10/175 
 

Figur 17: Eksempel på beregningsresultat av snøskredene i 1986. ......................................... 52 

Figur 18: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 1 – Trollvik-Finnsnes. ..... 57 

Figur 19: Oversiktskart over kartleggingsområdet Bondjord, med påvirkningsområdet. ....... 59 

Figur 20: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområde. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i Vedlegg 2C. .............................................................................. 60 

Figur 21: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i Vedlegg 2C. .............................................................................. 60 

Figur 22: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 

andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli 

borte (kap. 3.10.3). ....................................................................................................... 64 

Figur 23: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 2 – Bondjord. .................. 71 

Figur 24: Oversiktskart over kartleggingsområde 2 – Bukkskinn, med påvirkningsområdet. . 73 

Figur 25: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i Vedlegg 3A. ............................................................................. 74 

Figur 26: Oversiktsbilde av den midtre delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i Vedlegg 3A. ............................................................................. 74 

Figur 27: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i Vedlegg 3A. ............................................................................. 74 

Figur 28: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 

andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli 

borte (kap. 3.10.3). ....................................................................................................... 78 

Figur 29: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 3 – Bukkskinn. ................ 85 

Figur 30: Oversiktskart over kartleggings- og påvirkningsområde Rossfjordstraumen ........... 87 

Figur 31: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområde. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i vedlegg 4A. .............................................................................. 88 

Figur 32: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområde. Mer detaljerte 

oversiktsbilder finnes i vedlegg 4A. .............................................................................. 88 

Figur 33: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 

andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli 

borte (kap. 3.10.3). ....................................................................................................... 91 

Figur 34: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 4 – Rossfjordstraumen. 100 

Figur 35: Oversiktskart over område 5-Rossfjordvatnet øst. ................................................. 102 

Figur 36: Terrenget i og ovenfor den nordlige del av område 5-Rossfjordvatnet øst. Foto tatt 

mot nord. .................................................................................................................... 103 

Figur 37: Terrenget i og ovenfor den sørlige del av område 5-Rossfjordvatnet øst. Foto tatt 

mot øst........................................................................................................................ 103 

Figur 38: Kronedekning i forhold til utløsning av snøskred basert på SR16 beta, og 

Hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 

ovenfor. ...................................................................................................................... 106 

Figur 39: Fjellsiden ovenfor den nordlige del av område 5, med indikasjon av områder på 

ryggen av Litjeberget (Lit) der svært sjeldne snøskred kan løsne (årlig sannsynlighet 

≥1/5000). .................................................................................................................... 110 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   11/175 
 

Figur 40: Fjellsiden ovenfor fritidsboligene ved Holmemoveien 421 og 423 med 

løsneområdene Snø5-FagN 01 til 04 antydet. Skredbanen med skred observert av NGI 

i 2007 er også antydet. ............................................................................................... 110 

Figur 41: Faresoner for skred under dagens forhold i område 5-Rossfjordvatnet øst. Det er 

ytterligere faresoner sør for kartutsnittet, men disse går så vidt inn i området og er 

utelatt for bedre oversikt. Se Vedlegg 5E for detaljer. .............................................. 114 

Figur 42: Oversiktskart over område 6-Solbakken-Steinheim. .............................................. 116 

Figur 43: Terrenget i og ovenfor den sørlige del av område 6-Solbakken-Steinheim. Foto tatt 

mot vest. ..................................................................................................................... 117 

Figur 44: Den midterste og nordligste del av kartleggingsområdet, samt fjellsiden ovenfor. 

Foto tatt mot nordvest. .............................................................................................. 117 

Figur 45: Kronedekning i forhold til utløsning av snøskred basert på SR16 beta, og 

hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 

ovenfor. ...................................................................................................................... 120 

Figur 46: Data fra NGU sine InSAR analyser (NGU, 2022) viser to områder med store 

bevegelser (A, B: røde ovaler), og ett område med mindre bevegelser (C: oransje 

oval), men lokalt større bevegelser (rød pil). ............................................................. 125 

Figur 47: Faresoner for skred under dagens forhold i område 6-Solbakken-Steinheim. ...... 130 

Figur 48: Oversiktskart over område 7-Finnfjordvatnet. ....................................................... 131 

Figur 49: Oversiktsbilde over den østlige del av området. Foto tatt mot nordøst. ............... 132 

Figur 50: Oversiktsbilde over den vestlige del av området. Foto tatt mot nordøst. ............. 132 

Figur 51: Hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 

ovenfor. ...................................................................................................................... 135 

Figur 52: Beregnede verdier for regn og snøsmelting i gridcelle i kartleggingsområdet fra 

xgeo.no. ...................................................................................................................... 136 

Figur 53: Faresoner for skred i område 7-Finnfjordvatnet. ................................................... 140 

Figur 54: Kart over område 8-Øyjord. .................................................................................... 141 

Figur 55: Foto av sørlig del av område 8-Øyjord. Avgrensning av kartleggingsområdet er 

omtrentlig. .................................................................................................................. 142 

Figur 56: Foto av nordlig del av område 8-Øyjord. Avgrensning av kartleggingsområdet er 

omtrentlig. .................................................................................................................. 142 

Figur 57: Hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 

ovenfor. ...................................................................................................................... 144 

Figur 58: Faresoner for skred i område 8-Øyjord under dagens vegetasjonsforhold. .......... 149 

Figur 59: Oversiktskart over område 9-Fjordgård sør. ........................................................... 150 

Figur 60: Kartleggingsområde 9-Fjordgård sør grovt indikert med lilla polygon, samt 

terrenget ovenfor. Foto tatt mot sør. ........................................................................ 151 

Figur 61: Kronedekning i forhold til utløsning av snøskred basert på SR16 beta, og 

hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 

ovenfor. ...................................................................................................................... 153 

Figur 62: Faresone fra NGI sin vurdering i 1993 (NGI, 1983). ................................................ 157 

Figur 63: Kart fra ulike møteprotokoller fra 1990, med en litt annen faresone enn vist i Figur 

62. ............................................................................................................................... 158 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   12/175 
 

Figur 64: Revurderte faresoner fra 2006 (NGI, 2006). Merk at faresoner ikke inkluderer fare 

for sørpeskred, som er angitt med blå piler. .............................................................. 158 

Figur 65: Toppen av øvre voll, ved skolen. Arnakkelva renner i bunnen, til venstre i bildet. 

Foto tatt mot vest. Se også Vedlegg 9A, Figur 4. ....................................................... 159 

Figur 66: Relevante løsneområder for snøskred nedenfor Storsegla (oransje polygon) og 

mellom Stavelitippen og Hesten (rød polygon). Foto tatt mot vest. ......................... 161 

Figur 67: Beregnet hastighet fra scenario 1/1000 fra løsneområder Segl04 og Segl05 

(beregnet enkeltvis), sammen med tidligere faresoner fra NGI (2006). .................... 164 

Figur 68: Kildeområder for steinsprang (ikke vist spesifikt) og løsneområder for snøskred 

(Arn01-Arn06) nedenfor ryggen fra Arnakken. Foto mot sørvest. ............................ 166 

Figur 69: Faresoner for skred under dagens forhold i område 9-Fjordgård sør. ................... 171 

 

Tabeller 
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 

byggteknisk forskrift, TEK17 § 7-3 (DiBK, 2022). .......................................................... 16 

Tabell 2: Utvalgte stasjoner med vinddata. ............................................................................. 23 

Tabell 3: Sikkerhetsklasser er klassifisert automatisk fra FKB-data om bygningstype. I 

tabellene for hvert område er bygg som faller inn under TEK17 første ledd telt 

sammen med bygg i sikkerhetsklasse S3, men antallet for dette er oppgitt i 

tabellteksten. ................................................................................................................ 27 

Tabell 4: Benyttede inngangsparametere for RAMMS::DebrisFlow, utført for sørpeskred. ... 33 

Tabell 5: De meste relevante informasjonspunktene fra befaringen i område 1. .................. 41 

Tabell 6: Utvalgte historiske skredhendelser for området. ..................................................... 45 

Tabell 7: Modellkjøringer lagt til grunn for snøskred med ulike gjentaksintervall. ................. 52 

Tabell 8: De meste relevante informasjonspunktene fra befaringen i område 2. .................. 61 

Tabell 9: Utvalgte historiske skredhendelser for området. ..................................................... 65 

Tabell 10: De meste relevante informasjonspunktene (Vedlegg 3C) fra befaringen i område 3.

 ...................................................................................................................................... 75 

Tabell 11: Utvalgte historiske skredhendelser for området. ................................................... 79 

Tabell 12: De meste relevante informasjonspunktene (vedlegg 4C) fra befaringen i område 4.

 ...................................................................................................................................... 89 

Tabell 13: Utvalgte historiske skredhendelser for området. ................................................... 92 

Tabell 14: Anvendte verdier for parametere i snøskredmodelleringen. ............................... 108 

Tabell 15: Bruddkanthøyder for ulike gjentaksintervall for løsneområder ovenfor område 5-

Rossfjordvatnet øst. Bruddhøydene d* er justert til gjennomsnittlig terrenghelning på 

ca. 40° (faktor 0,75. Verdiene i parentes er før justering til terrenghelning. ............ 111 

Tabell 16: Anvendte verdier for parametere i snøskredmodelleringen. ............................... 126 

Tabell 17: Bruddkanthøyder for ulike gjentaksintervall for løsneområder ovenfor område 5-

Rossfjordvatnet øst. Bruddhøydene d* er justert til gjennomsnittlig terrenghelning på 

ca. 40°. ........................................................................................................................ 127 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   13/175 
 

Tabell 18: Tidligere foreslåtte bruddkanthøyder for snøskred fra Stavelitippen. Verdier er 

angitt for løsneområde 6. Verdier i parentes viser øvre og nedre grense for anvendte 

verdier i samtlige løsneområder i Stavelitippen. ....................................................... 161 

Tabell 19: Anvendte verdier for parametere i snøskredmodelleringen. ............................... 163 

Tabell 20: Bruddkanthøyder for ulike gjentaksintervall for løsneområder ovenfor område 9-

Fjordgård sør. ............................................................................................................. 165 

Tabell 21: Anvendte parametere for beregninger av sørpeskreddynamikk langsetter 

Arnakkelva. ................................................................................................................. 169 

 

Vedlegg 
De fleste vedleggene er organisert for hvert område med følgende underinndeling: 

A- Bilder 

B- Helningskart 

C- Registreringskart 

D- Modelleringsresultater for ulike skredtyper 

E- Faresonekart for dagens skogforhold og med hogstutsatt skog fjernet 

F- Skog med betydning for skredfaren 

I tillegg er det følgende vedlegg til rapporten: 

- Egenerklæringsskjema kompetanse (legges ved etter UKS) 

- Uavhengig kvalitetssikring utført av Norconsult (legges ved etter UKS) 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   14/175 
 

1 Innledning 

1.1 Forord 
Plan- og bygningsloven (pbl) og Byggteknisk forskrift (TEK17, § 7-3) stiller krav til sikkerhet 

mot naturfare. For reguleringsplan og byggesak/-tiltak, søknadspliktig eller ikke, må det 

derfor dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet mot skredfare vil bli oppnådd i henhold til 

disse sikkerhetskravene.  

Denne utredningen er utført av fagkyndig personell og følger NVEs veileder «Sikkerhet mot 

skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak» (NVE, 2022), 

heretter omtalt som «veilederen», og vil dermed kunne dokumentere om sikkerhetskravene 

er oppfylt. 

Skredtypene snø-, jord-, flom-, sørpe-, steinskred og steinsprang utredes. 

1.2 Bakgrunn 
Skred AS har på oppdrag for NVE utført en utredning av skredfare i bratt terreng for utvalgte 

områder i Senja kommune. Deler av kommunen har vært kartlagt tidligere. Tidligere 

rapporter er gjennomgått og hensyntatt i arbeidet. 

1.3 Mål 
Oppdraget omfatter vurdering av skredfare iht. TEK17 § 7-3 for følgende sikkerhetsklasser 

med tilhørende årlige sannsynligheter for skred: S1 (1/100), S2 (1/1000) og S3 (1/5000). 

1.4 Kartlagte områder 
Følgende områder er kartlagt (Figur 1):  

- 1 - Trollvik-Finnsnes 

- 2 - Bondjord 

- 3 - Bukkskinn 

- 4 - Rossfjordstraumen 

- 5 - Rossfjordvatnet øst 

- 6 - Solbakken-Steinheim 

- 7 - Finnfjordvatnet 

- 8 - Øyjord 

- 9 - Fjordgård øst 

Område 9-Fjordgår øst ligger på Senja, mens de øvrige områdene ligger på fastlandet, i 

tidligere Lenvik kommune.  
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Figur 1: Oversiktskart over kartleggingsområder, påvirkningsområder og anvendte punkt for 
klimaanalyse.  

1.5 Om rapporten i forhold til rapportmal i veilederen 
Denne rapporten bygger på rapportmal lastet ned fra NVE sin veileder for skred i bratt 

terreng (NVE, 2022), og tilpasset på følgende måter: 

- Rapporten er bygd opp som vanlige Skred AS rapporter, og følger dermed våre 

vanlige rutiner for intern kvalitetssikring, der malen utgjør en betydelig del.  

- Vår vanlige rapportmal dekker alle kapitler fra NVE sin rapportmal, men i litt annen 

rekkefølge. 

- Vår rapportmal inneholder flere kapitler enn NVE sin rapportmal.  
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1.6 Krav til sikkerhet mot skred 
I oppdraget inngår en vurdering av sikkerhetskravet for eksisterende bygninger i forhold til 

dagens krav i TEK17 § 7-3. Eksisterende bygninger som ikke tilfredsstiller dagens krav til 

sikkerhet mot skred (gitt at de skal tilfredsstille kravene for nybygg) skal identifiseres.  

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 

tilhørende uteareal (DiBK, 2022). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten 

for skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og 

helse og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler 

på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred. Vår metode for å 

definere hvilken sikkerhetsklasse de ulike bygg hører under, er beskrevet i avsnitt 3.1.  

Oppdraget omfatter kartlegging av faresoner med årlig sannsynlighet større enn både 1/100, 

1/1000 og 1/5000 for de kartlagte områdene.  

 

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 § 7-3 (DiBK, 2022). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

1.7 Forbehold 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 

kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 

tilgjengelige flyfoto, og på kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan 

det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 

Det presiseres at vurderingene gjelder naturlig utløste skred, og at menneskelige inngrep i 

terreng eller drenering kan medføre endrede stabilitetsforhold som igjen kan bidra til å 

utløse skred. 
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2 Grunnlag 

2.1 Bakgrunnskart 
I arbeidet har vi benyttet bakgrunnskart tilgjengelige i WMS-format fra Statens kartverk 

(Kartverket, 2022).  

2.2 FKB data om bygninger 
For å telle opp antall bygninger i faresonene, har vi brukt FKB-Bygning lastet ned fra 

geonorge.no. Metoden for å klassifisere bygg i de ulike sikkerhetsklassene, er beskrevet i 

avsnitt 3.1.  

2.3 Flyfoto  
Vi har brukt flyfoto fra Norge i bilder (Statens vegvesen; NIBIO; Kartverket, 2022). Disse har 

vi tilgjengelige også som WMS tjeneste direkte i GIS.  

2.4 Digital terrengmodell 
Digitale terrengmodeller har vi hentet fra hoydedata.no (Kartverket, 2022) i en oppløsning 

på 1 m x 1 m. Dataene er bearbeidet videre for å lage skyggekart, helningskart og som 

grunnlag for modelleringer av skred. I den forbindelse er også oppløsningen på dataene 

endret til 2 m og 5 m, avhengig av hvilke beregninger vi har gjort.  

2.5 Historiske skredhendelser 
Historiske skredhendelser er hentet fra NVEs skreddatabase (NVE, 2022), fra SVV sin 

database over hendelser (Statens vegvesen, 2022), tidligere skredfareutredninger, fra 

intervju med lokale, og fra observasjoner gjort på flyfoto og under befaring. Eventuelle 

hendelser og deres påvirkning av vurderingene er omtalt under hvert område. Informasjon 

om skredhendelser som ikke allerede var i NVE Atlas har blitt registrert på 

skredregistrering.no der det har vært nok informasjon tilgjengelig.  

2.6 Tidligere skredfareutredninger 
I flere av kartleggingsområdene har vi fått tilgang på tidligere vurderinger av skredfare. Der 

det finnes rapporter, er de omtalt i under hvert område.  

2.7 Aktsomhetskart 
I NVE Atlas (NVE, 2022) finnes det flere ulike typer aktsomhetskart som viser områder som 

kan være utsatt for skred. Hvilke av aktsomhetskartene som er aktuelle er omtalt i kapitlene 

for de ulike områdene.   

2.8 Eksisterende sikringstiltak 
Det finnes enkelte sikringstiltak mot skred i kartleggingsområdene. Informasjon om tiltakene 

er hentet fra NVE Atlas, skyggekart og befaring. Tiltakene er kartlagt og vist i 

registreringskartene, og deres effekt for scenarioene til de tre faresonene er vurdert og 

beskrevet under hvert område.  
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2.9 Geologiske kart 
Informasjon om berggrunn (NGU, 2022a) og løsmassedekke (NGU, 2022b) er hentet fra NGU 

sin innsynsløsning og beskrevet for hvert kartleggingsområde.  

2.10 Klimadata 

2.10.1 Klimaanalyse og skredtyper 

For snøskred og sørpeskred vil klimatiske faktorer være svært avgjørende for den stedlige 

skredfaren. Snømengder og spesielt nysnømengder er av stor betydning for vurdering av 

snøskredfare. I Alpelandene brukes nysnødybde de siste 3 døgn til å skalere 

dimensjonerende bruddkanthøyde for dynamiske beregninger av snøskred. Vindforhold vil 

også være av stor betydning for å avgjøre hvor vinden kan frakte snø.  

For jordskred og flomskred har klimatiske faktorer stor betydning ved utløsning av skred, 

men faktorer som terrenghelning, drenering og løsmassesammensetning er viktigere i å 

avgjøre hvor det er fare for slike skred i en gitt skråning (NVE, 2021). Klimadata kan derfor 

ikke brukes direkte for å fastslå faresoner for jordskred og flomskred (NVE, 2022). 

For steinsprang og steinskred vil klimaanalysen også i liten grad være av betydning for 

vurdering av skredfare i en gitt skråning (NVE, 2022).  

Klimaanalysen er derfor av størst betydning for vurdering av faren for snøskred og 

sørpeskred. Den kan også belyse forhold rundt utløsning av jordskred og flomskred, selv om 

den ikke kan brukes direkte for fastsetting av faresoner for disse skredtypene. 

2.10.2 Analyse av historiske data 

2.10.2.1 Normaler 

Normaler for temperatur, nedbør og snødybde for perioden 1991-2020 er hentet fra 

nettsiden SeNorge.no (Feil! Fant ikke referansekilden., Figur 3, Figur 4). Dataene viser at det 

er store variasjoner mellom klimaet i lavereliggende strøk i dalene og i fjellet. I dalene er det 

tørrere, varmere og mer snøfattig. Det er også en nedbørsgradient med mer nedbør vest i 

Senja kommune (område 9 – Fjordgård sør; 2000-3000 mm/år) i forhold til øst i kommunen 

(område 6 – Solbakken-Steinheim; 1000-1500 mm/år).  
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Figur 2: Årsnedbør for Senja for normalperioden 1971-2000. Fra SeNorge.no.  

 

Figur 3: Årsmaksimum av snødybde for Senja for normalperioden 1971-2000. Fra 
SeNorge.no. 
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Figur 4: Normal årstemperatur for Senja for normalperioden 1971-2000. Fra SeNorge.no. 

2.10.2.2 Nedbør og nysnømengder 

Data for nedbør og snø er hentet gjennom et script fra NVEs API (NVE, 2022) for tre 

gridpunkt (fra vest mot øst; angitt høyde er modellhøyde; Figur 1): 

- Barden: Ved område 9 – Fjordgård sør (UTM33; N7710860 E603147; 620 moh.) 

- Bukkskinnfjellet: I fjellet øst for område 3 – Bukkskinn (UTM33; N7698231 E625819; 

477 moh.) 

- Hamnefjellet: I fjellet vest for område 6 – Solbakken-Steinheim (UTM33; N7695553 

E635352; 798 moh.) 

Dataene består av interpolerte, beregnede verdier for 1 km2 ruter i kartet (grid), og er ikke 

direkte måleverdier fra værstasjonen. Værdataene vurderes å være representative for de 

kartlagte områdene, selv om enkelte lokale forskjeller må påregnes. Det er hentet data for 

perioden 1957-2022, som tilsvarer perioden dataene er tilgjengelige for.  

Verdier for maksimal døgnnedbør, rr, for Barden og Hamnefjellet er vist i Figur 5. Verdier for 

Bukkskinnfjellet er omtrent som for Hamnefjellet. Det vestlige område rundt Fjordgård viser 

større verdier enn lenger øst.  
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a) Barden 

 
b) Hamnefjellet 

 
Figur 5: Årsmaksimum av døgnnedbør, rr.  
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Figur 6: Årsmaksimum av nysnøtilvekst over tre døgn, sdfsw3d, for Hamnefjellet.  

 

 

Figur 7: Ekstremverdianalyse av sdfsw3d for Hamnefjellet (samme data som Figur 6).  
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Nysnøtilvekst over tre døgn, sdfsw3d, viser relativt like verdier i de tre punkt, bare verdiene 

for Hamnefjellet er vist (Figur 6). Ekstremverdianalyse av verdiene for sdfsw3d for 

Hamnefjellet er vist Figur 7. Estimerte verdier for sdfsw3d avhenger av valgt punkt, valgt 

estimator i ekstremverdianalysen, og valg av ekstremverdifordeling, men ligger rundt 

følgende verdier for følgende gjentaksintervall:  

- 100 år: 65 cm 

- 1000 år: 85 cm 

- 5000 år: 102 cm 

Disse verdiene brukes som grunnlag for videre analyser av dimensjonerende 

bruddkanthøyder for snøskred i hvert enkelt område. Lokale verdier anvendt i beregningene 

for hvert løsneområde avhenger sterkt av høyde over havet, graden av vindeksponering og 

mulighet for vindtransport, og kan avvike fra verdiene gitt over.  

2.10.2.3 Vind 

Flere stasjoner i eller nær kartleggingsområdene har vinddata, et utvalg er vist i (Tabell 2). 

Vindroser er vist i Figur 8. Hekkingen Fyr har en lang tidsserie. Data derfra viser en sterk 

kanalisering av vind ut Malangen, og er trolig ikke representativ for vindforholdene i 

områdene. Kistefjell har en kortere tidsserie, men ligger høyt. Vindrosen i Figur 8 viser at den 

fremherskende vindretning er fra vest, men at vind fra sørøst også er vanlig. Data fra 

månedene november-april for Kistefjell (ikke vist i figur) viser nesten samme fordeling som 

for hele året.  

 

Tabell 2: Utvalgte stasjoner med vinddata. 

Nummer Navn Høyde Data fra Data til 

SN89010 Kistefjell 982 moh. 2013-07 2022-12 

SN88690 Hekkingen Fyr 33 moh. 1979-11 2022-12 
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a) Kistefjell 

 

b) Hekkingen Fyr 

 

 
Figur 8: Vindrose for utvalgte stasjoner. 

 

2.10.3 Klimaendringer og fremtidig klima 

Norsk klimaservicesenter har utarbeidet klimaprofiler for de tidligere fylkene i Norge, 

inkludert Troms (Norsk Klimaservicesenter, 2021). De mest relevante forventede endringene 

med tanke på skredfare er summert nedenfor. Forventede endringer er ikke tatt høyde for 

ved utarbeidelse av faresoner, til tross for at klimaendringene ventes å øke hyppigheten av 

vannrelaterte skredhendelser. I de kartlagte områder er det sørpeskred som er den mest 

relevante vannrelaterte skredtypen.  

2.10.3.1 Steinsprang og steinskred  

Fra Norsk Klimaservicesenter (2021): 

Steinsprang og steinskred påvirkes av frost- og rotsprengning, og utløses ofte av økt 

vanntrykk i sprekksystemer i forbindelse med intens nedbør. Hyppigere episoder med 

kraftig nedbør vil derfor kunne øke hyppigheten også av disse skredtypene, men 

hovedsakelig på mindre steinspranghendelser.   

2.10.3.2 Snøskred (løssnøskred, flakskred) 

Fra Norsk Klimaservicesenter (2021): 

Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på et snødekket underlag. 

Dette kan på kort sikt føre til økt skredfare, men ikke for de store, sjeldne snøskredene 
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som omfattes av aktsomhetskartene. På lengre sikt vil snømengdene bli så redusert at 

faren for snøskred vil avta.   

2.10.3.3 Jordskred, flomskred og sørpeskred  

Fra Norsk Klimaservicesenter (2021): 

Det er særlig grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord-, og flomskred fordi disse 

skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige. Det trengs likevel ingen ekstra 

sikkerhetsmargin (klimapåslag) på de nasjonale aktsomhetskartene for jord- og 

flomskred. Sørpeskred som har høyt vanninnhold og kan gå i svært slakt terreng, vil i 

enkelte tilfeller kunne rekke utenfor disse aktsomhetsområdene. 

2.11 Skog 
Kravspesifikasjonen til oppdraget definerer følgende (Vedlegg 4 i versjon 2022_V2, avsnitt 

1.1.8) (vår understrekning): 

Det skal utarbeides faresoner både med utgangspunkt i dagens situasjon i 

påvirkningsområdet og uten effekten av skog i påvirkningsområdet. Det skal komme 

tydelig frem av dokumentasjonen hva den spesifikke funksjonen de ulike markerte 

skogsområdene har, og hvilke skredtyper de påvirker. 

Vurderinger av skogforhold er derfor en viktig del av oppdraget. Vi har tilnærmet arbeidet 

som skissert i Figur 9.  

 

Figur 9: Flytskjema som illustrerer hvordan grunnlagsdata om skogen (venstre kolonne) er 
innarbeidet i vurderinger og leveranser. 

Skogen «i dagens situasjon» i påvirkningsområdene er observert på befaring til fots og fra 

drone. For å undersøke hvordan skogen har endret seg over tid, har vi brukt nye og gamle 

flyfoto (avsnitt 2.3). Dette har vært nyttig der det er informasjon om skred som har gått 

under andre vegetasjonsforhold enn dagens. Skogforholdene er beskrevet under hvert 

kartleggingsområde.  
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Som støtte for å vurdere om dagens skog er tett nok for å ha effekt på utløsning av snøskred 

(og delvis andre skredtyper), har vi benyttet datasettet SR16 Beta (NIBIO, 2022). Metodikken 

er beskrevet i avsnitt 3.10, og resultater er diskutert under hvert kartleggingsområde.  

Observasjoner og analyser av treslag og kronedekning nevnt over, støtter opp om den del av 

leveransen som viser «den spesifikke funksjonen de ulike markerte skogsområdene har, og 

hvilke skredtyper de påvirker».  

I samme avsnitt i kravspesifikasjonen er det en presisering i forhold til hvilken skog som skal 

forutsettes fjernet, det vi kaller «hogstutsatt skog»:  

Viktig: Det er kun plantet og annen produktiv skog (AR5 – Kilden.no) (som skal 

forutsettes fjernet (dvs. skog som kan antas at er planlagt hugget). Eventuelle 

faresoner uten skog bør altså uttrykke et «worst case scenario» der all produktiv skog 

er hogget, men der naturlig skog uten produktiv verdi består. Naturlig løvskog i bratt 

terreng som kan ha en betydning for skredfare, skal ikke forutsettes fjernet fordi 

sannsynligheten for tap av slik skog av naturlige årsaker (større skogbranner, sykdom 

eller billeangrep) over store områder antas å være svært liten.  

Vi har hatt dialog med NVE om hvordan dette skal løses, uten tydelige avklaringer. Derfor 

har vi foreslått en fremgangsmåte som ivaretar presisjonene i kravspesifikasjonen, men 

samtidig er så objektiv som mulig. Siden dette involverer en del metodiske beslutninger, er 

det beskrevet under Metode-kapitlet, i avsnitt 3.10. 

2.12 Feltarbeid 
Befaring i områdene ble utført i perioden den 29. august til 1. september 2022 av Kristin 

Lome, Sondre Lunde, Espen Eidsvåg og Kalle Kronholm. Dato for befaring er beskrevet under 

hvert område. August er et dårlig tidspunkt for befaringer, da det er mye løv på trærne. 

Under befaringene oppsøkte vi lokalkjente. Sporlogg fra befaringene er vist i 

registreringskart i vedleggene.  

Under befaringen benyttet vi digitale kart på mobil/nettbrett. Observasjoner gjort underveis 

er registrert direkte i det digitale kartet, som senere er overført til GIS-programvaren QGIS. 

Observasjoner med relevans for skredfaren er tegnet inn som ulike symboler i 

registreringskartet. 
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3 Metode 

3.1 FKB-Bygg 
En klassifikasjon av hvilke bygg som hører under de ulike sikkerhetsklassene har vi gjort 

basert på tabell oversendt fra NVE for bygningstype i FKB-data (Tabell 3). Vi har ikke 

systematisk sjekket denne klassifikasjonen mot våre observasjoner i felt.  

Basert på denne klassifikasjonen, har vi gjort en opptelling av antall bygg tilhørende de ulike 

sikkerhetsklassene som ligger i de forskjellige faresonene. Bygg som faller inn under første 

ledd i TEK § 7-3 (bygg som ikke skal ligge utsatt for skred), er vurdert sammen med S3-bygg, 

men kommentert i tabellteksten, hvis det er aktuelt.  

Det er kun bygg som ikke oppfyller kravet til sikkerhetsklassene i TEK17 §7-3 som er talt opp. 

F.eks. er det ikke gjort opptelling av S1 eller S2 bygg innenfor faresoner med årlig 

sannsynlighet større enn 1/5000, da disse byggene tilfredsstiller kravet om sikkerhet mot 

skred. Opptellingen viser dermed antall bygg som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravet i TEK17. 

Et bygg i sikkerhetsklasse S2 eller S3 vil bli talt opp en gang for hver av sikkerhetsklassene 

den ligger innenfor. F.eks. vil et bygg i sikkerhetsklasse S2 som ligger innenfor faresonen med 

årlig sannsynlighet større enn 1/100 være talt opp både i rubrikken for 1/100 og 1/1000, 

siden den er innenfor faresonen for begge to.  

Tabell 3: Sikkerhetsklasser er klassifisert automatisk fra FKB-data om bygningstype. I 
tabellene for hvert område er bygg som faller inn under TEK17 første ledd telt sammen med 
bygg i sikkerhetsklasse S3, men antallet for dette er oppgitt i tabellteksten. 

Sikkerhetsklasse Bygningstype (FKB) 

S1 181, 182, 183, 242, 243, 245, 424, 830, 999 

S2 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 131, 133, 136, 141, 159, 161, 
162, 163, 171, 172, 192, 193, 199, 211, 212, 213, 215, 219, 222, 
224, 231, 232, 239, 241, 244, 248, 249, 312, 323, 329, 431, 432, 
433, 439, 443, 449, 490, 523, 524, 529, 531, 533, 539, 673, 823, 
840 

S3 135, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 214, 216, 311, 313, 319, 
321, 322, 330, 411, 412, 415, 416, 419, 441, 511, 512, 519, 521, 
522, 532, 590, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 621, 622, 623, 
629, 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 661, 662, 
663, 669, 671, 672, 674, 675, 679, 711, 721, 722, 723, 729, 731, 
732, 739, 811, 812, 813, 822, 890 

Første ledd 719, 712, 713, 714, 821 

 

3.2 Drenering 
Avrenning av vann fra nedbør og snøsmelting er ofte, men ikke nødvendigvis, en årsak til 

utløsning av spesielt jord- og flomskred siden vannet kan gi redusert stabilitet og mulighet 

for erosjon av løsmasseskråninger. Ansamlinger av vann gir også en indikasjon på hvor 
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sørpeskred kan utløses. Dreneringsanalyser gir generelt en indikasjon på hvor vannholdige 

skredmasser mest sannsynlig vil følge. 

Terrengmodellene med 1 m x 1 m oppløsning (se avsnitt 2.4) har vi benyttet til å utføre 

dreneringsanalyser av overflateavrenningen ved bruk av metoden Multi-Flow Direction. 

Dreneringsanalysen påvirkes av veier og andre menneskeskapte terrenginngrep. 

Dreneringsanalysen tar ikke hensyn til stikkrenner, og kapasiteten til stikkrenner er ikke 

vurdert. Observasjoner, samt tilbakemeldinger fra beboere vi møtte på befaringen, tyder på 

at kapasiteten på mange stikkrenner i mange av kartleggingsområdene ikke er god nok. Vi 

anbefaler derfor å gjøre en analyse av kritiske punkter for å hindre flomskader, men dette 

ligger utenfor vårt oppdrag. I flere kartleggingsområder er flom nevnt under avsnittet om 

andre faremoment.  

I flere områder er programvaren Scalgo benyttet til å eksportere dreneringsveienes 

nedbørsfelt. Nedbørsfelt mindre enn 0,1 km2 ble sortert ut.    

3.3 Steinsprang 

3.3.1 Kildeområder 

Kildeområder for steinsprang er vurdert ut fra terrenghelning, observasjoner av berg og 

oppsprekking i skrenter, samt spor etter tidligere utfall i felt. 

Kildeområder som er vist i registreringskartet er beregnet basert på terrengmodellen, med 

utgangspunkt i at terreng brattere enn 52° utgjør potensielle kildeområder for steinsprang. 

Enkelte steder er kildeområdene inntegnet manuelt, da terreng med helning ned mot ca. 45° 

kan utgjøre kildeområder.  

3.3.2 Modellering av rekkevidde 

Modelleringer er utført ved hjelp av programmet Rockyfor3D (Dorren, 2016). I de fleste 

områder har vi brukt en terrengmodell med oppløsning på 2 m x 2 m, men enkelte steder 

5 m x 5 m, noen steder begge deler. Beregningene er gjort med «Rapid Automatic 

Simulation» hvor programmet selv fastsetter friksjonsparametre for underlaget basert på 

automatisk tolkning av terrengmodellen. Kildeområder fastsettes også automatisk i 

programmet basert på oppløsningen på terrengmodellen. For 2 m oppløsning er det 52,2°, 

mens det for 5 m oppløsning er 48,7°. Beregninger er gjort med kvadratiske blokker på 1 m3, 

8 m3 og 27 m3. Blokkvolum er imidlertid variert stokastisk med 50 %. Det er simulert 100 

blokk per løsnecelle. Simuleringen er kjørt uten bruk av skog og sikringstiltak. Vår erfaring 

tilsier at Rockyfor3D overvurderer kanaliseringen av steinsprang i forhold til hva som 

observeres i felt. I vurderingene er det derfor til en viss grad sett bort i fra resultatene fra 

modelleringene i forsenkninger (bekkeløp, raviner etc.) hvor modelleringene ofte viser 

urealistisk lange utløp for steinsprang. Som nevnt er også andre faktorer som 

terrenghelning, observasjoner i felt og historikk vektlagt mer i en del skråninger. 

3.3.3 Fastsette faresoner 

Faresoner for steinsprang er vurdert ut fra eventuelle kildeområder og historiske hendelser 

der de finnes. Modelleringer av utløpslengder er tillagt en viss vekt, men er sett i lys av f.eks. 
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forventet hyppighet på steinsprang fra løsneområder og observasjoner av 

steinsprangavsetninger. 

Ved fastsettelse av faresoner for steinsprang har vi benyttet følgende hovedprinsipper: 

- For de fleste skrenter brattere enn 50° som er høyere enn noen få meter er det 

tegnet faresoner med årlig sannsynlighet større enn 1/1000.  

- Faresoner med årlig sannsynlighet større enn 1/100 er ikke tegnet i alle skrenter, 

men kun der hvor steinsprang forventes å forekomme relativt hyppig. I praksis betyr 

det at det f.eks. bør være en viss oppsprekking i berget, betydelig høyde på skrenten 

og/eller tydelige urmasser i underkant av skrenten. I de fleste tilfeller er 1/100-

sonene tegnet for å omfatte urmassene som er observert, men i noen tilfeller 

vurderes sannsynligheten å være mindre enn 1/100 selv om det finnes urmasser. 

- Skrenter lavere enn noen få meter eller skråninger med terrenghelning slakere enn 

50 grader vurderes i en del tilfeller å ikke være reelle kildeområder. Dette kan også 

gjelde skrenter som er noe høyere og/eller brattere hvis berget fremstår som veldig 

lite oppsprukket. Selv om det i enkelte av disse skråningene teoretisk sett kan løsne 

steinsprang fra berg eller løsmasseblokk, vurderes den årlige sannsynligheten i 

mange tilfeller å være mindre enn 1/1000. Det er derfor ikke tegnet faresoner for en 

del av disse skråningene. 

- Faresonene gjelder for skred som kan medføre «skredskader av betydning» (DiBK, 

2022). Det er derfor ikke tegnet faresoner for skred der hvor steinsprang vurderes å 

ikke medføre betydelig skade, som ved lave skrenter eller der hvor steinsprang har 

liten energi. I noen tilfeller er f.eks. faresonen tegnet inntil veggen på eksisterende 

bebyggelse for å vise at steinsprang kan nå til bygget, men at de ikke forventes å 

påføre betydelig skade.  

- Bergskjæringer som åpenbart er menneskeskapt er i henhold til NVEs veileder i de 

fleste tilfeller ikke vurdert, spesielt der hvor det er snakk om veiskjæringer. Slike 

skjæringer er markert i registreringskartet og kommentert i vurderingene, men uten 

at vi har tegnet faresoner. En del mindre skjæringer bak hytter er imidlertid likevel 

inkludert, da det ikke alltid er åpenbart om det er naturlige eller menneskeskapte 

skrenter, eller en kombinasjon av dette. I tillegg er det i noen tilfeller der det er 

naturlig bratt terreng, med tilhørende kildeområdet, ovenfor menneskeskapte 

skjæringer. 

3.4 Steinskred 
Der det finnes bergskrenter innenfor påvirkningsområdet med en viss høyde er det gjort 

vurderinger av steinskred. Observasjoner fra befaring og studie av dronebilder er benyttet til 

dette formål, i tillegg til InSAR-data (NGU, 2022). Vurdering av rekkevidde av steinskred er 

vurdert basert på andre steinskred i området og på beregninger med Rockyfor3d med 

blokker på 27 m3 (se avsnitt 3.3 om steinsprang).  
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3.5 Snøskred 
Vurderingene baserer seg på identifikasjon av løsneområder og vurdering av utløpslengder 

for disse.  

3.5.1 Løsneområder 

Løsneområder er avgrenset basert på terrenghelning, terrengform, luv/le-forhold, historikk, 

vegetasjon, ruhet, og flere andre forhold. Kartleggingsområdene har svært ulike 

terrengforhold, og vi har derfor gjort mange ulike typer vurderinger i arbeidet.  

I en del tilfeller kan tilstedeværelse av skog bidra til å redusere eller eliminere 

sannsynligheten for utløsning av snøskred i områder som ellers ville vært egnede 

løsneområder. Metodikken for vår vurdering av skog er beskrevet avsnitt 3.10. Vi har tatt 

utgangspunkt i verdier for kronedekning, men skogen og andre forhold er også 

skjønnsmessig vurdert for hvert mulig løsneområde. Der hvor det er skog, men 

kronedekningen ikke er tett nok til å hindre utløsning av snøskred, kan skogen likevel bidra 

til å redusere sannsynligheten for utløsning. 

For å fastsette bruddkanthøyder har vi tatt utgangspunkt i beregnet 3-døgns-nysnø fra 

klimaanalysen (avsnitt 2.10). For enkelte løsneområder vil det i tillegg til ren nysnø være 

aktuelt med ekstra akkumulasjon av snø som følge av vindtransportert snø (snødrift). Dette 

vil være aktuelt for løsneområder som f.eks. har eksposisjon i le for nedbørførende og/eller 

fremherskende vindretning, er høytliggende, har konkav terrengform og/eller har store 

henteflater for vindtransportert snø. For disse løsneområdene som er egnet for snødrift er 

det lagt på et tillegg. For løsneområder som ikke er egnet til å samle snø, for eksempel i 

konvekse deler av terrenget, har vi flere steder redusert forventet bruddkanthøyde.  

3.5.2 Modellering av skreddynamikk og utbredelse 

Som et verktøy for å vurdere utløpslengde har vi benyttet den dynamiske modellen 

RAMMS::Avalanche, versjon 1.8.0 (WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, 

2017). Alle beregninger er gjort med horisontal oppløsning i underliggende terrengmodell på 

5 m x 5 m. I beregningene er densitet satt til 300 kg/m3, som anbefalt i manualen.  

Friksjonsparametrene μ og ξ kan justeres inn i tre høydenivå, som i Sveits er satt med 

grenser på 1500 moh. og 1000 moh. Gjennomregning av observerte hendelser i Norge viser 

at en tilpasning av disse høydenivå til norske forhold gir bedre resultater enn standard 

høydenivå (Statens vegvesen; NVE, Jernbaneverket, 2015). Vi har brukt den metodikken og 

plassert og plasserer øvre og nedre høydenivå hhv. 250 m over skoggrensa, og 250 m under 

skoggrensa. Skoggrensa varierer mellom de ulike områdene, så høydenivåene er definert 

separat for hvert kartleggingsområde.  

Friksjonsparametre for hvert modellert skred er satt i forhold til skredvolum som beskrevet i 

manualen til RAMMS, og inndelt i gruppene Tiny (<5000 m3), Small (5000-25.000 m3), 

Medium (25.000-60.000 m3) og Large (>60.000 m3). Merk at det er volum av hvert enkelt 

skred som styrer valget av gruppe, og ikke det totale skredvolum i en beregning som kan 

bestå av flere løsneområder.  
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Det er de mest aktuelle og relevante løsneområdene som er modellert. Det kan stedvis 

finnes andre løsneområder som også kan løsne, men som er vurdert å ikke ha noen 

innvirkning på faresonene. Det vanligste eksempelet er at skred også kan løsne fra 

lavereliggende deler av en skråning, mens det er de større løsneområdene øverst i 

skråningen som gir lengst utløp og som dermed er relevante for faresonene. Skavlnedfall og 

løssnøskred fra bratte partier er også i liten grad modellert. 

3.5.3 Fastsette faresoner 

Ved fastsetting av faresoner for snøskred har vi tatt utgangspunkt i resultatene fra 

modelleringene, men disse er tolket for å komme frem til faresonene. Typisk er det utført 

mange beregninger, og disse er vektlagt ulikt, avhengig av en rekke faktorer.  

Som nevnt for steinsprang, er det skred som kan medføre betydelig skade som er vurdert. 

Mindre snøskred fra lave skråninger kan ikke utelukkes helt alle steder, men er altså vurdert 

å ikke ville medføre betydelig skade.  

3.6 Jordskred 
For vurdering av faren for jordskred har vi lagt stor vekt på geomorfologiske observasjoner i 

felt. En stor del av områdene har terreng med et antatt tynt forvitringsdekke, morenedekke 

og/eller torv. Ved bratt nok terreng og spesielt ved tilførsel av mye vann kan slike masser i 

prinsippet bli ustabile og løsne som skred. Slike hendelser vil ofte gi spor, som er synlige i 

skyggekart, spesielt der man kan anta at terrenget er urørt. Dersom skredfaren noe forenklet 

antas å ha vært tilnærmet konstant siden sist istid for drøyt 10 000 år siden, så må det ha 

gått mer enn 10 skred i en skråning for at årlig nominell sannsynlighet for jordskred skal 

overstige 1/1000. I skråninger hvor det ikke finnes verken skredsår, raviner eller avsetninger 

som kan stamme fra jordskred vurderes i utgangspunktet dermed jordskredfaren å være 

mindre enn 1/1000. Dette selv om det finnes løsmasser i skråningen og den er brattere enn 

f.eks. 30°. Det er derfor ganske mange skråninger med terrenghelning brattere enn 20-30°, 

hvor det likevel ikke er tegnet løsneområder eller faresoner for jordskred. 

En del steder finnes det tydelige raviner i terrenget, typisk nedskåret ca. 0,5-2 m ned i 

morenemasser, men hvor det ikke finnes andre spor etter skred. I de fleste slike tilfeller 

tolkes ravinene å være dannet av bekkeerosjon, flom og eventuelt sørpeskred. Det kan ha 

vært enkelte jordskredhendelser i slike bekker i geologisk tid, men uten øvrige spor etter 

dette vurderes sannsynligheten i de fleste tilfeller å være mindre enn 1/1000.  

I kartleggingsområdene 1-8 er marin grense på ca. 50-65 moh. Nedenfor dette er det marine 

strandsedimenter, som består av silt, sand og grus, og er svært lett eroderbare. Der det 

kommer dreneringsveier fra høyereliggende områder ned i disse sedimentene er det dannet 

tydelige raviner med slake gradienter. Disse vurderes hovedsakelig å være dannet under 

flomsituasjoner eller under andre dreneringsregimer, med erosjon i sidekantene. Mindre 

utglidninger i de bratte sidekantene kan ikke utelukkes. Slike utglidninger vil primært 

avsettes i bunnen av ravinen pga. ravinens slake gradient. Under flomsituasjoner, med høy 

vannføring gjennom ravinen, samtidig med utglidninger fra sidene, kan massene spyles 

videre nedover ravinen som et kanalisert jordskred eller lite flomskred med relativt finkorna 
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masser (slam av silt, sand og grus). I slike tilfeller har vi valgt å tegne en faresone 

dimensjonert av jordskred i tilknytning til ravinene med høye sidekanter (> ca. 4-5 m) over 

en relativt lang avstand (> ca. 10-20 m). Siden den utløsende årsaken vurderes å være 

erosjon i bunnen av skråningen, har vi tatt utgangspunkt i veilederes føringer for faresoner i 

tilknytning til terrassekanter når faresonene er utarbeidet i disse ravinene. Det er ikke utført 

modelleringer i tilknytning til disse områdene. 

I tillegg til klassiske jordskred vil også remobilisering av blokker kunne forekomme enkelte 

steder. I mange tilfeller vil skråninger hvor dette er aktuelt være omfattet av faresoner for 

steinsprang. Der det ikke er faresoner for steinsprang, men slike prosesser kan forekomme 

er det tegnet egne faresoner for jordskred.  

Mange av skråningene hvor jordskred er aktuell skredprosess har antatt relativt tynt 

løsmassedekke over berg (evt. et tynt topplag med løsere morene og torv oppå 

overkonsolidert morene). Jordskred med tilbakeskridende skreddynamikk er kun unntaksvis 

aktuelt. Det er derfor i de fleste tilfeller ikke tegnet en buffersone 1-5 m innover i overkant 

av aktuelle løsneområder, slik NVEs veileder anbefaler.  

Som omtalt for steinsprang vil faresoner som tegnes i veggen på bebyggelse (men ikke inn i 

selve bygget) symbolisere skred som kan treffe bygg, men som i liten grad forventes å ha 

energi til å gjøre betydelig skade på bygg.  

Vurderte faresoner gjelder for naturlig utløste skred. Menneskelige inngrep i terrenget i 

form av f.eks. løsmasseskjæringer, fyllinger eller endret drenering vil erfaringsmessig være 

utslagsgivende for jordskred. Terrenginngrep må planlegges og gjennomføres på en slik måte 

at de ikke medfører økt fare for jordskred, verken oppstrøms eller nedstrøms. 

3.7 Flomskred 
Vurdering av flomskred følger i stor grad de samme prinsippene som forklart for jordskred, 

både med tanke på tolkning av geomorfologi, historikk og modelleringer. Også her ville det 

vært forventet betydelige avsetninger i form av skredvifter med avsetninger, leveér og 

lignende dersom flomskred var en hyppig prosess.  

Løsneområder for flomskred er definert ut fra terrengform og muligheten for å få tilført 

vann. For modellering av skredutbredelse har vi brukt RAMMS::DebrisFlow versjon 1.8.0 

(WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, 2017). Beregningene er utført med en 

rekke ulike parametersett, men siden flomskred ikke er dimensjonerende skredtype i noen 

områder, har metodikken i beregningene ikke vært strengt definert. Typisk har vi brukt en 

bruddkanthøyde på 0,5-1,0 m, og friksjonsparametere er variert rundt µ=0,1 og ξ=500 m/s2.  

3.8 Sørpeskred 
Regionen har flere kjente sørpeskredhendelser både på yttersiden og i mer innlandsstrøk. 

Det er blant annet registrert et sørpeskred i eller nært område 4 – Rossfjordstraumen, 6 – 

Solbakken-Steinheim, 7 – Finnfjordvatnet og 9 – Fjordgård sør. Sørpeskredhistorikken i 

regionen tilsier dermed at de klimatiske forholdene ligger til rette for at sørpeskred kan 

utløses.  
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Vurdering av faren for sørpeskred bygger på både historiske hendelser, tolkning av 

terrengformer og modellering av utløpslengder i RAMMS::DebrisFlow. 

Sørpeskred løsner oftest i bekkeløp eller mindre forsenkninger (NGI, 2021). Det er imidlertid 

ofte svært vanskelig å fastslå løsneområdet for et sørpeskred presist, spesielt i ettertid når 

en begrenset mengde data foreligger om skredet. Løsneområdene som er benyttet til 

modellering av skred er dermed ikke nødvendigvis det mest korrekte løsneområdet for et 

løp. Erfaring viser at det i modelleringer i RAMMS::DebrisFlow er vanskelig å få et skred til å 

starte bevegelsen dersom løsneområdet plasseres i slakt terreng (Skred AS, 2021). 

Løsneområdene som er tegnet, er derfor til en viss grad beregningstekniske løsneområder. 

De er tegnet langs realistiske sørpeskredløp, men primært på steder hvor terrenghelningen 

er brattere enn 10°. I modellkjøringer er bruddkanthøyde variert i forhold til terrenget hvor 

modellberegningene er gjort. Dette er beskrevet i hvert avsnitt. 

For utførte modelleringer i RAMMS::DebrisFlow har vi stort sett benyttet 

inngangsparametere som anbefalt i FOU-rapport utført for NVE (Skred AS, 2021), som vist i 

Tabell 4. Ved avvik fra dette, er det kommentert i teksten. Terrengmodellen brukt i 

beregningene har hatt horisontal oppløsning på både 1 m, 2 m og 5 m, avhengig av hvordan 

modellresultatene har blitt brukt i vurderingene. Beregningene er utført med og uten 

erosjon, avhengig av forholdene i områdene modellarbeidet er gjort for.   

Tabell 4: Benyttede inngangsparametere for RAMMS::DebrisFlow, utført for sørpeskred. 

Årlig nominell sannsynlighet Erosjon µ ξ (m/s2) 

1/100 Nei 0,08 2000 

Ja 0,08 3000 

1/1000 Nei 0,05 3000 

Ja 0,05 4000 

1/5000 Nei 0,04 4000 

Ja 0,04 5000 

 

Ved fastsettelse av faresoner for sørpeskred er det benyttet følgende prinsipper: 

- Det er tegnet faresoner for årlig sannsynlighet større enn 1/1000 for bekkeløp (eller 

andre terrengformer) som vurderes å ligge til rette for sørpeskred. Slike bekker vil 

gjerne ha ett eller flere steder hvor mye vann vil kunne samles, gjerne i kombinasjon 

med overgang til bratt terreng. Bekker på bart fjell vurderes også å være mer 

aktuelle. Det trenger ikke nødvendigvis være sørpeskredhistorikk for at en bekk skal 

vurderes å ha årlig sannsynlighet større enn 1/1000. Utløpssonene er i mange tilfeller 

tegnet relativt bredt, da det foreligger en betydelig usikkerhet knyttet til hvilket løp 

et sørpeskred vil ta. Denne usikkerheten er ekstra stor i områder med lite 

kanalisering og/eller der hvor det finnes veier, bebyggelse etc. som forventes å 

påvirke snødekket. I mange tilfeller er sonen tegnet helt ned til flatt terreng, men i 

noen tilfeller vurdere sørpeskred å kunne stoppe også i slakt hellende terreng, 

spesielt der sideveis spredning er mulig. 
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- Det er tegnet faresoner med årlig sannsynlighet større enn 1/100 der hvor 

sørpeskred vurderes å kunne forekomme hyppig. Dette gjelder i størst grad der hvor 

det allerede foreligger historikk knyttet til sørpeskredhendelser, men også enkelte 

andre bekkeløp som vurderes å være svært godt egnet for dannelse av sørpeskred. 

1/100-sonene er tegnet smalere enn 1/1000-sonene, og stort sett også med 

betydelig kortere utløp. 

- Det finnes en rekke bekkeløp og forsenkninger hvor det årlig sannsynlighet for 

sørpeskred er vurdert å være mindre enn 1/1000, og hvor det derfor ikke er tegnet 

faresoner for denne skredtypen. Det er ikke spesifisert begrunnelse for alle bekkeløp 

hvor det ikke er tegnet sørpeskred-faresoner. Sørpeskred vurderes ikke nødvendigvis 

å være helt utelukket i alle disse løpene, men årlig sannsynlighet vurderes lavere enn 

1/1000. Argumenter for at sørpeskred vurderes som lite sannsynlig vil for eksempel 

være gode dreneringsforhold (at vann vil kunne unnslippe i snødekket), skog som 

binder snøen og løsmasser som vann kan drenere i.  

- Der hvor terrenget er slakt vil sørpeskred miste energi og skadepotensialet vil avta. 

Faresonene representerer arealer hvor skredene kan påføre betydelig skade. Dette 

utelukker likevel ikke at våte snømasser fra sørpeskred kan gå lenger enn faresonene 

tilsier, men skadepotensialet vurderes å være ubetydelig. 

3.8.1 Overgangsformer 

I enkelte av kartleggingsområdene finnes det en rekke hendelser som trolig ligger i 

grenseland mellom flomprosesser og skredprosesser, spesielt knyttet til flom, 

iskjøving/isgang og sørpeskred. Fellesnevnere ved disse hendelsene er at det gjerne har 

foregått rask snøsmelting og/eller nedbør i form av regn på et eksisterende snødekke. Der 

dette er aktuelt, er det beskrevet spesifikt for området.   

3.9 Andre faremoment 
Faremomenter som ikke utgjør- eller skyldes typiske skredprosesser, kan eksempelvis være 

flom i bratte vassdrag, mindre skråninger med dårlig overflatestabilitet eller 

erosjonsproblemer, lokale, geotekniske stabilitetsproblemer. For disse faremomentene er 

det vanskelig å fastsette sannsynlighet for skade i henhold til kravene i TEK17. Slike 

faremomenter, samt farer knyttet til knyttet til byggegroper, skjæringer, fyllinger og 

fundamentering (som i henhold til veilederen ikke inkluderes i skredfarevurderinger i bratt 

terreng), er omtalt under avsnittet om andre faremomenter for hvert av delområdene. Der 

det er aktuelt, er disse områdene markert på kart, som definert i konkurransegrunnlaget. 

3.10 Skog 

3.10.1 Beregning av kronedekning 

Veilederen (NVE, 2022) beskriver for de ulike skredtyper hvilken effekt skogen har på 

løsnesannsynlighet og skredutbredelse. Veilederen referer til Meyer-Grass og Schneebeli 

(1992) og gir ingen fullstendig beskrivelse av hvordan skog skal vurderes i forhold til 

utløsning av de ulike skredtypene. Vi har derfor her beskrevet hvordan vi har tilnærmet 

problemstillingen og skissert vår løsning.  
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Effekten av skog på løsnesannsynlighet er trolig størst for snøskred. Derfor har vi lagt størst 

vekt på anbefalingene i Veilederen og Meyer-Grass og Schneebeli (1992) for snøskred. Vi har 

brukt beregnet kronedekning som hoved-variabel til å vurdere om eventuell skogen vil ha 

potensiale til å redusere løsnesannsynlighet av snøskred. Kronedekning er hentet fra SR16 

beta datasettet (avsnitt 2.11). Som beskrevet i Veilederen, avhenger kritisk/ideal 

kronedekning av treslag. Treslag er hentet fra SR16 beta, som dog bare inneholder to typer: 

Lauvskog og barskog. I Veilederen er det ikke en tydelig anbefaling om å bruke verdier for 

«ideal» eller «kritisk» kronedekning. Vi har valgt de mest konservative verdier, nemlig 

«ideal» kronedekning. Dette gir følgende verdier for kronedekning: 

- Lauvskog: 80 % 

- Barskog: 50 % 

Ved kronedekning større enn dette, antar vi at effekten mot utløsning av snøskred er 

fullstendig, slik at snøskred ikke vil forekomme. Ved lavere verdier antar vi det fortsatt er en 

effekt, men at det fortsatt er mulighet for utløsning av snøskred.  

For de andre vurderte skredtyper er ikke sammenhengen så tydelig. Vi har derfor vurdert 

kronedekning opp mot løsnesannsynlighet enda mer skjønnsmessig.  

3.10.2 Skog av betydning for faresonene 

Som nevnt i avsnitt 2.11, skal funksjonen av skog i dagens situasjon kartlegges, og leveransen 

skal beskrive hvilke skredtyper som er påvirket.  

Denne leveransen baserer seg i stor grad på SR16 data, som nevnt ovenfor, kombinert med 

terrenganalyse. Da det ofte er store, sammenhengende dalsider som har skog av betydning, 

er våre polygoner store. Det betyr at mange skredtyper er berørt av skogen i hver enkel 

polygon, og at effekten stort sett alltid er både mot utløsning av skred og oppbremsing.  

3.10.3 Definisjon av «hogstutsatt skog» 

Som nevnt i avsnitt 2.11, skal leveransen inkludere faresoner under andre skogforhold enn 

dagens. Slik dette er beskrevet i konkurransegrunnlaget, oppfatter vi at vi skal vurdere hvilke 

deler av skogen kan være utsatt for hogst. For å sikre en mest mulig objektiv tilnærming til 

ønskene i konkurransegrunnlaget, har vi brukt en kombinasjon av ulike datasett for å 

definere «hogstutsatt skog».  



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   36/175 
 

a) Lauvskog 

 

b) Bratt terreng (>25°) 

 
c) Lauvskog i bratt terreng 

 

d) Produktiv skog 

 
e) Hogstutsatt skog 

 

f) Flyfoto med koter og hogstutsatt skog 

 
Figur 10: Eksempel på ulike datasett brukt i utarbeidelsen av "hogstutsatt skog". Fra 
kartleggingsområde 4-Rossfjordstraumen.  
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Framgangsmåten er basert på følgende datasett: 

1) Kart med treslag fra AR5, med Lauvskog utvalgt (Figur 10a). Dette datasettet 

representerer det NVE beskriver som «naturlig løvskog» i kravspesifikasjonen.  

2) Kart med terrenghelning. Dette gir informasjonen «bratt terreng» som er nevnt i 

kravspesifikasjonen. Vi har valgt å definere terreng brattere enn 25° som «bratt 

terreng» (Figur 10b). For å unngå at for små områder velges ut som «bratt terreng», 

har vi benyttet den nasjonale høydemodellen med horisontal oppløsning på 10 m x 

10 m og benyttet ulike GIS-verktøy for å gjøre raster-laget om til vektor-lag.  

3) Lauvskog og bratt terreng er kombinert (Figur 10c).  

4) Kart med hovedgruppen «Produktiv skog» fra AR5 (Figur 10d). Dette datasettet er 

nevnt spesifikt i NVEs kravspesifikasjon.  

5) Hogstutsatt skog er da definert som produktiv skog unntatt lauvskog i bratt terreng 

(Figur 10d).  

Hogstutsatt skog er da forutsatt fjernet ved utarbeidelse av faresoner unner andre 

skogforhold enn dagens.  
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4 Område 1 – Trollvik-Finnsnes 

4.1 Områdebeskrivelse 
Område 1 – Trollvik-Finnsnes strekker seg fra sentrum i Finnsnes i sør opp til Trollvika i nord, 

en strekning på ca. 4,5 km. Området er lokalisert fra kystlinjen opp til ca. 50-100 moh. i en 

vestvendt fjellside med toppunktene Vardfjellet (453 moh.) og Steinfjellet (300 moh.).  

Finnsnes sentrum, i den sørlige delen av området, er kun dekket av NGIs aktsomhetssone for 

snø- og steinskred i tilknytning til noen bratte skrenter, som er for lave til at de er inkludert i 

NVEs automatisk genererte aktsomhetssoner. Nedenfor Vardfjellet, i midtre deler av 

området, er området tilnærmet helt dekket av aktsomhetssonene for snøskred og jord- og 

flomskred, samt delvis innenfor aktsomhetssonen for steinsprang og NGIs aktsomhetssone 

for snø- og steinskred. Nedenfor Steinfjellet, i den nordlige delen av området, er det ingen 

aktsomhetssoner for skred, men aktsomhetssonen for snøskred og NGIs aktsomhetssone for 

snø- og steinskred stopper like ovenfor områdeavgrensningen (NVE, 2022). 
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Figur 11: Oversiktskart over kartleggingsområdet Trollvik-Finnsnes, med påvirkningsområdet.  

 

Figur 12: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte bilder 
finnes i Vedlegg 1A. 
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Figur 13: Oversiktsbilde av den midtre delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte bilder 
finnes i Vedlegg 1A. 

 

Figur 14: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte bilder 
finnes i Vedlegg 1A. 

4.1.1 Befaring 

Registreringskartet (Vedlegg 1C) viser blant annet registreringer under befaringen 

(infopunkter), samt sporlogg til fots og med drone. De mest relevante infopunktene 

registrert under befaringen er listet i Tabell 5. Alle befaringsnotatene finnes i GIS-leveransen.   
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Tabell 5: De meste relevante informasjonspunktene fra befaringen i område 1.  

Infopunkt Beskrivelse 

13 Ingen skredskadet skog. Ingen spor etter sørpeskred.  

14 Gamle (50-70) år bjørketrær, ingen grove blokker i bekkeløp 

24 Blokkutfall. Største i bekkeløpet. Ca. 2 m * 1 m * 1 m 

32 Huseier sier det gikk et steinsprang i garasjen en gang. Gjorde ikke skade. 

34, 39-56, 
66 

Bekkeløp med varierende vannføring. Generelt ikke sørpeskredløp, men noe 
nedskåret. Ikke observert skredavsetninger. 

69 En lokal dame fortalte at det kanskje hadde gått et snøskred i nærheten en 
gang. Henviste til en nabo som ikke var hjemme. Hun kjente ikke til andre 
skred siden hun flyttet hit i 1969. 

199 Kjempestort snøskred trolig i 1984. Skredmassene passerte på nordsiden av 
fjøsen, ca. 250 m fra fjøsen. Ca. 150 m bredt skred. 

201 Informant om snøskred. Bekymret for leirskred flere steder. Opplevd gynging 
ved passering av lastebiler. Ellers ikke opplevd noe skred. 

202 Steinsprang på 2*1*1. og mye smått. Ca. 10 m mellom horisontale 
sprekkesett 

203 Stein som beboer er bekymra for. Ca. 2 kubikk 

220 Blokker sikret med betongfot 

222 Små blokker i husveggen. Sikret med nett. Bør oppgraderes og suppleres. 

223 For det meste sikret med nett. Avløst blokkoppstabling i nord 

335 Steinsprang for 5-10 år siden.  

346 Noen avsetninger (gamle) ned i hagen. Ca. 1 kubikk 

 

4.1.2 Topografi 

I kartleggingsområdet er terrenget generelt slakt, men med relativt lave (0-30 høydemeter), 

bratte (nær vertikale) bergskrenter og noe slakere (ca. 35°) skråninger med tynt 

løsmassedekke.  

I sentrum av Finnsnes utgjør kartleggingsområdet tilnærmet hele påvirkningsområdet, da 

det er lite overliggende terreng med fallretning mot kartleggingsområdet. Fra sentrum og 

nord til Appelsinhaugen stiger påvirkningsområdet gradvis langs en SV-NØ-gående 

ryggformasjon fra ca. 100 moh. opp 315 moh. I denne delen av påvirkningsområdet er 

terrenget trappetrinnsformet, med slake partier nedenfor bratte bergskrenter. 

Fra Appelsinhaugen skjærer Skjelelvdalen ned i terrenget, der Skjellelva renner. Gradienten 

til Skjelelva varierer fra slak (<10°) til bratt (>45°). Skjelleva renner gjennom 

kartleggingsområdet ved Elverum og ut i havet ved Skjellvika. 

Nord for Skjelelvdalen, og spesielt like vest for toppunktet på Vardfjellet, er 

terrenghelningen generelt brattere enn 27°, med flere partier brattere enn 45°. Vest for 

Vardfjellet er terrenget konvekst parallelt med høydekotene, mens det nordvest for 

Vardfjellet er konkave formasjoner.  
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Nord for Vardfjellet til Steinfjellet er terrenghelningen i påvirkningsområdet generelt slakere 

enn 27°, men med enkelte, mindre områder med helning på 27-45°. Disse områdene er 

lokalisert nedenfor Rundhaugen, Storlikollen og Steinfjellet. I disse områdene går det også 

skogsbilveier, som stedvis passerer områder brattere enn 27°. Det er også en del mindre 

vannførende raviner/bekkenedskjæringer. 

4.1.3 Drenering 

Dreneringen i påvirkningsområdet er primært konsentrert i Skjellelva sør for Vardfjellet, 

samt en rekke mindre bekker nord for Vardfjellet. Skjellelva og bekken som kommer ned ved 

Neset har noe større nedslagsfelt enn de andre bekkene i området. Nedslagsfeltet til 

Skjellelva og bekken ved Neset er henholdsvis ca. 0,86 km2 og 0,31 km2 (Scalgo, 2022).  

Kun mindre deler av dreneringsfeltene til bekkene og forsenkningene er lokalisert ovenfor 

tregrensen. De fleste dreneringsveiene er dekket av tett skog. Dreneringsveiene er lite 

nedskjært, og det er observert fast fjell langs eller i bunnen av flere av dreneringsveiene.  

4.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022a) består berggrunnen i den 

vestvendte fjellsiden primært av granatglimmerskifer. Toppen av fjellsiden, ovenfor ca. 250 

moh., er kartlagt som kvartsskifer. Like øst for sentrum i Finnsnes finnes lag med marmor og 

kalkglimmerskifer.  

Berggrunnen i kartleggingsområdet er primært glimmerskifer. Skiferens lagdeling faller svakt 

til moderat mot øst, og dermed innover i fjellsiden. Dette fører en trappetrinns-formet 

bergoverlate, stedvis med overhengende partier. I tillegg til lagdelingen, er det to tilnærmet 

vertikale sprekkesett med strøk i hhv. SSV-NNØ- og VNV-ØSØ-retning. Dette fører til 

avløsning av rektangulære blokker. 

Lagdelingens sprekkeavstand varierer fra ned mot ca. få cm (f.eks. ved infopunkt 202) til opp 

mot flere meter (f.eks ved infopunkt 350). Sprekkeavstanden mellom de vertikale 

sprekkesettene varierer også fra få cm (f.eks. ved infopunkt 202) og opp til mot flere meter 

(f.eks ved infopunkt 350). Dette fører til at størrelsen på avløste blokker varierer fra ca. 0,01 

m3 til ca. 2 m3 i de ulike kildeområdene, avhengig av lagdelingen og sprekkesettene i 

kildeområdene.   

Ifølge NGUs løsmassekart 1:250 000 (NGU, 2022b) består mesteparten av terrenget i både 

kartleggings- og påvirkningsområdet av forvitringsmaterialer og tynt husmus- og torvdekke 

over berggrunn. Toppen av Vardfjellet og Steinfjellet er kartlagt som bart fjell. Et område 

mellom disse toppunktene er kartlagt som torv og myr. 

NGUs løsmassekart stemmer godt overens med observasjoner under befaringen, samt på 

tilgjengelig kartdata og flybilder. Det er synlig berg i dagen både ved fremstikkende skrenter 

og i bekkeløp, som indikerer et grunt løsmassedekke. I tillegg ble det observert svært tynt 

løsmassedekket ved gravepunkter og løsmasseskjæringer (f.eks. infopunkt 10 og 11)  
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4.1.5 Skog 

Det er tett lauvskog fra havnivå opp til tregrensen på ca. 350 moh. Basert på skogdata 

tilgjengelig på Kilden er det primært lauvskog, men med enkelte planta granskogfelt ved 

Trollvik. Kronedekningen er større enn 80% i store deler av området. Rundt tregrensen på ca. 

350 moh. er det et belte med mer glissen skog og kronedekning mindre enn 80%. Ovenfor 

tregrensen er det naturligvis ingen høyere vegetasjon (NIBIO, 2022). Dette stemmer godt 

med observasjonene av skogen under befaringen. 

Skogen er klassifisert som produktiv skog i AR5 datasettet (NIBIO, 2022), selv om det er 

primært er lauvskog. I områdene med lauvskog er det ikke observert skogsbilveier som tilsier 

at det drives omfattende hogst. Det går en skogsbilvei opp forbi et plantet barskogsfelt ved 

Trollvik (ovenfor infopunkt 37). Det går også en skogsbilvei opp mot hytter på Storkollen, 

nord i påvirkningsområdet, som også passerer noen barskogfelt (ved infopunkt 54). 
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Figur 15: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 
andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli borte 
(kap. 3.10.3).  

4.1.6 Flybilder 

Det er tilgjengelige flyfoto fra 2006, 2009, 2011, 2016 og 2021 (Statens vegvesen; NIBIO; 

Kartverket, 2022). Flybildene viser ingen endringer i vegetasjonen som kan tolkes som 

skredhendelser. Flybildene viser at det er flatehogd en gate til ny høyspentlinje sør for 

Appelsinhaugen, men ellers ingen andre områder som har blitt flatehogd.  

4.1.7 Historiske skredhendelser 

Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 6. 

Skredhendelsen er enten registrert i NVE Atlas (NVE, 2022) eller er oppgitt av personer vi 

snakket med under befaringen.  
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I området er det registrert en del steinsprang fra lokale skrenter. Det er også registrert et 

snøskred ned mot kartleggingsområdet, men ikke inn i, ved Trollvikveien 125 (infopunkt 

199).   

Tabell 6: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 

Snøskred  Januar 
2019 

To snøskred utløst i toppen av den vestvendte siden av 
Vardfjellet. Ingen beskrivelse. Antas å være små skred 
registrert ifm. skikjøring (NVE, 2022) 

Snøskred 1986 En lokal i Trollvikveien 89 hadde informasjon om at det hadde 
gått et snøskred i den nordvestvendte siden av Vardfjellet ned 
mot bebyggelsen ved Trollvikveien 125. Snøskredet hadde 
stoppet omtrent 250 m nord for et fjøs/driftsbygning. Bredden 
på skredet var ca. 150 m (Infopunkt 199). Dette stemmer 
overens med NGI (1986) (kap. 4.1.8) 

Steinsprang  Årlig  Ifølge beboer i Hammaren 20 går det steinsprang årlig i fra 
bergskjæringen øst for bolighuset. Den største blokken som 
hadde kommet ned var ca. 1 kubikk og ble avsatt ved 
inngangspartiet i sør. 

Steinsprang < 10 år 
gammelt 

Ifølge beboer i Trollvikveien 37 hadde det gått et steinsprang i 
garasjen på tomten. Steinspranget hadde stoppet i bakveggen 
på garasjen og kun gjort skade på noe av kledningen. 

Steinsprang 5-10 år 
siden 

Etter at en blokk hadde rast naturlig ned fra skrenten ovenfor 
Bjørklia 15, ble en større blokk tatt ned kontrollert. Det raser 
noen blokker på størrelse opp mot fotballer jevnlig (årlig). 
Disse avsettes på veien mellom skrenten og garasjen. 

Steinsprang < 3 år 
gammelt 

Under befaringen ble det registrert ferskt blokkutfall i 
skjæringen bak Nygårdsplatået 11. Sameiet i gata ble etablert i 
2019, og det kan dermed antas at utfallene er yngre enn 3 år. 

Steinsprang 2006 Steinsprang på Myrheim 9 på Nygård (kap. 4.1.8) (NGI, 2007).  

Steinsprang  2015 Små utfall av stein og grus, førte til at NVE utført 19. befaring 
til Nygårdsplatået 23 for å vurdere en steinblokk ovenfor 
boligblokken (kap. 4.1.8) (NVE, 2016). 

 

4.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

Skred AS har fått tilsendt fem rapporter fra NVE som dekker områder i, eller i nærheten av, 

kartleggingsområdet. En er en grunnundersøkelse fra Brenneset, som er 1,5 km vest for 

kartleggingsområdet, og er dermed lite relevant for skredforholdene i kartleggingsområdet. 

En er en skredfarevurdering utført av NGI i 1984 for et område ved Finnfjordbotn (NGI, 

1984), ca. 3 km øst for kartleggingsområdet, og dermed kun delvis relevant for 

skredforholdene i kartleggingsområdet. De tre andre er skredfarevurderinger etter 

skredhendelser i kartleggingsområdet (NGI, 1986; NGI, 2007; NVE, 2016) og dermed svært 

relevante for skredforholdene i kartleggingsområdet. 
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Finnfjordbotn, Troms. Vurdering av skredfare i planlagte boligfelt (NGI, 1984): NGI utførte i 

1984 en skredfarevurdering for planlagte boligfelt mellom Skogelva i vest og Finnfjordbotn i 

øst, et området som er lokalisert ca. 2-3 km øst for kartleggingsområdet. Vurderingene ble 

utført på grunnlag av tilsendt grunnlag (ikke spesifisert) uten befaring.  

NGI vurderte at det ikke var fare for utløsning av snø- eller løsmasseskred i fjellsiden ovenfor 

området. Mindre steinsprang fra små skrenter kunne ikke utelukkes, men ville sannsynligvis 

ikke når området. Sørpeskred ble vurdert å være aktuelt i bekkeforsenkningene Mølneelva, 

Karielva og Skogelva, men at det pga. klima- og terrengforholdene kun ville være små skred. 

Det ble anbefalt å utvide bekkeløpene slik at skredmassene ble kanalisert gjennom 

boligfeltet eller legge bebyggelsen til side for bekkeforsenknignene.   

Trollvik sør. Skredfare i planlagt boligfelt (NGI, 1986): NGI utførte i 1986 en 

skredfarevurdering for Trollvik sør, et område som strekker deg fra nedenfor Vardfjellet til 

Trollvika (altså det meste av den nordlige delen av kartleggingsområdet). Vurderingene ble 

gjort på grunnlag av befaringsobservasjoner og tilgjengelig grunnlag.  

 

Figur 16: Utklipp fra NGI (1986) med skissert utbredelse av skredene i 1986, faresone 
dimensjonert av snøskred (stiplet linje i kartlagt område) og bekker der sørpeskred er vurdert 
å være aktuelt. 
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Det ble vurdert at snøskred kunne nå inn i området nedenfor Vardfjellet. Det ble vist til at 

det har løsnet snøskred oppunder toppen av Vardfjellet flere ganger de siste ca. 100 år, blant 

annet fire skred den 5. mars 1986. Skredene løsnet etter stort snøfall mellom 1.-4. mars med 

vind fra vest. 4. mars dreide vinden til sørøst og økte i styrke utover dagen den 5. mars. 

Dette ga stor pålagring i de nordvestvendte løsneområdene ved Vardfjellet. I tillegg til disse 

skredene nevner NGI at det i gjennomsnitt har løsnet skred ca. hvert 30 år i løpet av de siste 

100 år. Skredene i 1986 hadde lengst utløp. 

Sørpeskred ble vurdert å være aktuelt i de fire bekkeløpene som går gjennom området, men 

på grunn av de klimatiske forholdene ble det vurdert at sannsynligheten var lav. Det ble 

anbefalt å unngå utbygging nært bekkeløpene og nedstrøms yttersvinger, samt at det burde 

vurderes å kanalisere bekkeløpene der de var grunne. 

Steinsprang og løsmasseskred ble vurdert som aktuelle skredtyper i den bratte fjellsiden av 

Vardfjellet, men at slike skred ikke ville nå ned til området som ble kartlagt. 

Myrheim 9 på Nygård, Lenvik kommune (NGI, 2007): 25. september 2006 rullet en 

kantformet stein på ca. 0,7 m3 ned bare få meter fra huset på GBNr. 44/768 på Nygård. 

Blokken stoppet ca. 5 m nedenfor nedre husvegg (Vedlegg 1A). Basert på skader på bakken 

har blokken hatt spranglengder på ca. 2 m. Som følge av steinspranget utførte NGI en 

skredfarevurdering for tomten. 

NGI vurderte at rotvelt eller rotspregning var utløsende faktor, evt. i kombinasjon med 

vanntrykk eller 10-20 mm nedbør døgnet før steinspranget. NGI trakk frem flere forhold som 

tilsa lav sannsynlighet for ytterligere utfall. Dette inkluderte blant annet 1) ingen avløste 

blokker hverken i tilknytning til skrenten eller som lå dårlig forankret i løsmassedekket, 2) 

ingen ferske utfall observert med unntak av det kjente utfallet, 3) ingen kjennskap til 

tidligere steinsprang i skrenten og 4) gunstige sprekkemønster i bergmassen. NGI vurderte 

følgelig at den årlige sannsynligheten for utfall var mindre enn 1/1000. Det var derfor ikke 

behov for å iverksette tiltak. NGI nevnte likevel at dersom beboerne ønsket sikring kunne 

dette gjøres med et gjerde i foten av skråningen. 

Videre vurderte NGI at snø-, sørpe-, flom- og jordskred under datidens vegetasjonsforhold 

ikke var aktuelle skredtyper i skråningen. 

Befaring Nygårdsplatået 23, Lenvik kommune (NVE, 2016): NVE utført 19. november 2015 

befaring til Nygårdsplatået 23 for å vurdere en steinblokk ovenfor boligblokken. Dette etter 

at kommunen hadde fått bekymringsmelding fra beboerne i blokka, som hadde registrert at 

stein og grus raste ned fra skrenten øst for blokken. 

NVE anbefalte å fjerne blokken. De vurderte det som lite trolig at det ville føre til nye 

ustabile blokker i bakkant av denne blokken, ettersom den var helt avløst og ikke henger i 

fjellet bak. 

Andre aktuelle skredfarevurderinger: I tillegg til de oversendte rapportene fra NVE, kjenner 

Skred AS til at det foreligger en skredfarevurdering i området ved Skjellelva. 
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Skredfarevurderingen ble utført av Sweco for noen år tilbake ifm. plassering av nye 

mastepunkter for høyspentlinjen. Skredfarevurderingen inkluderer sikkerhetsklasse S1 og S2. 

Det ble vurdert at utløsningssannsynligheten for sørpeskred var høyere enn 1/1000. 

Snøskred ble vurdert som aktuelt fra lokale heng. Skred AS har ikke lykkes i å få tak i denne 

rapporten. 

Skred AS har ikke fått informasjon under befaringen om evt. andre relevante 

skredfarevurderinger. 

4.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det er ikke registrert sikringstiltak mot skred i NVE Atlas (NVE, 2022). Under befaringen ble 

det registrert sikringstiltak mot steinsprang i en del bergskjæringer.  

• Nygårdsplatået 11: Bergskjæringen i bakkant av blokken er sikret med bolter, nett og 

fjellbånd.   

• Nygårdsplatået 23: Blokken som ble anbefalt fjernet av NVE i 2016 er sikret med en 

betongfot.   

• Nygårdsplatået 27: Bergskjæringen/skrenten i øst for bolighuset er sikret med nett. 

• Bjørkelia 15: Det ble opplyst under befaringen at det er blitt foretatt rensk i 

bergskrenten øst for bolighuset. 

4.2 Vurdering av skredfare 

4.2.1 Steinsprang 

4.2.1.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

I den sørlige delen av kartleggingsområdet (Finnsnes sentrum til Neset, vest for Vardfjellet) 

er det flere naturlige skrenter og menneskeskapte bergskjæringer brattere enn 45°. Det er 

også flere naturlige skrenter brattere enn 45° overfor kartleggingsområdet, i 

påvirkningsområdet. Det er dermed kildeområder for steinsprang både i selve 

kartleggingsområdet og i påvirkningsområdet. Det presiseres at veilederen ikke omhandler 

faren knyttet til bergskjæringer. Disse er befart for å få et inntrykk av bergmassen i området 

og markert som skjæringer i registreringskartet, men det er ikke utarbeidet faresoner i 

tilknytning til disse.  

Det er historikk for kjente, relativt nylige steinsprang ned mot, eller inntil bebyggelsen, fra 

kildeområdene ved infopunkt 32, 202, 216 (NGI, 2007), 221 (NVE, 2016), 222, 335 (Tabell 5). 

I tillegg til er det registrert avsetninger etter eldre steinsprang ved infopunkt 225, 224, 348, 

350 (Vedlegg 1C).   

Bergmassen i kildeområdene er primært glimmerskifer med lagdeling svakt fallende mot øst, 

samt et par vertikale sprekkesett med strøk omtrent SSV-NNØ og VNV-ØSØ. Dette fører til 

avløsning av rektangulære blokker og noen kildeområder med overhengende partier. Pga. 

lagdelingens varierende sprekkeavstand fra få cm opp til flere meter gir det stor variasjon i 

sannsynligheten for utfall, samt størrelsen på blokkene som avløses i de ulike 

kildeområdene. F.eks. ved infopunkt 202 er det mange avløste blokker og de fleste <0,01 
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kubikk (Vedlegg 1A, figur 5), mens det f.eks. ved infopunkt 327 er få av avløste blokker på 

>0,5 kubikk (Vedlegg 1A, figur 6).  

På grunn av bergmassens oppsprekking i kildeområdene, avsetningene nedenfor 

kildeområdene, samt steinspranghistorikken fra enkelte av kildeområdene, vurderes det at 

den årlige løsnesannsynligheten er høyere ved noen av kildeområdene enn andre. Den årlige 

løsnesannsynligheten for steinsprang i den sørlige delen av kartleggingsområdet vurderes til 

høyere enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. Ved infopunkt 202, 216 og 222 presiseres det følgende:  

- Ved infopunkt 202 og 222 er den årlige sannsynligheten for utfall vurdert til høyere 

enn 1/100 pga. mange avløste blokker i kildeområdet, nylig og mye 

steinspranghistorikk og avsetninger i sikringstiltak (steinsprangnett ved infopunkt 

222).     

- Ved infopunkt 216, der det er i 2007 gikk et steinsprang, samt forlengelsen av denne 

skrenten mot nord og sør, er kildeområdene primært dekket av et tynt humuslag og 

tett lauvskog. Forholdene i kildeområdet er derfor generelt ikke mulig å observere, 

men flere forhold (fravær av avsetninger, kun en kjent steinspranghendelse og ingen 

tydelig, synlige avløste blokker eller blokker som kan remobiliseres) tilsier lav 

sannsynlighet for utfall. Det vurderes følgelig at den årlige sannsynligheten for utfall 

langs denne skrenten generelt er lavere enn 1/1000, men høyere enn 1/5000 ved de 

bratteste partiene (>45°). Dette stemmer overens med NGIs vurderinger fra 2007, 

som vurderte den årlige sannsynligheten til lavere enn 1/1000 der steinspranget gikk. 

For å vurdere potensiell utbredelse av steinsprangblokker fra de aktuelle kildeområdene er 

det tatt utgangspunkt i de registrerte avsetningene, samt modellering av steinsprang med 

den dynamiske programvaren Rockyfor3d. Pga. lagdelingens varierende sprekkeavstand fra 

få cm til 1-2 meter, ble modelleringene kjørt med blokker på 0,125-2 m3. På grunn av 

bergmassens skifrige sprekkemønster ble det benyttet rektangulære blokker.  Det er ikke 

inkludert skog som bremsende effekt på mindre blokker (< 2 m3). Dette er tilfelle for de 

fleste skrentene i kartleggingsområdet. Nedenfor skrentene ovenfor kartleggingsområdet er 

det skog med noe bremsende effekt.  

Modelleringsresultatene viser generelt at blokkene fra skrentene i kartleggingsområdet når 

lengre ut enn de kartlagte blokkene (Vedlegg 1D). Dette er det flere grunner til. Blant annet 

er de automatiske friksjonsparametrene erfaringsmessig lave, som kan gi overestimerte 

utløpslenger. I tillegg er skrentene relativt lave med flate områder nedenfor. Modelleringen 

er kjørt med oppløsning på 2 m x 2 m, og er dermed relativt grov sammenlignet med 

størrelsene på skrentene. Dette gjør at blokkene som i realiteten har stoppet like nedenfor 

skrenten (<2 m fra foten av skrenten), har noe lengre utløp i modelleringen. Ved 

utarbeidelse av faresonene dimensjonert av steinsprang fra de omtalte kildeområdene, er 

det derfor i større grad lagt vekt på avsetninger i felt og forholdene i kildeområdene enn 

modelleringsresultatene. 

Modellerte blokker fra skrentene ovenfor kartleggingsområdet, i påvirkningsområdet, når 

ikke inn i kartleggingsområdet. I modellen er det ikke tatt høyde for skogens noe bremsende 
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effekt på blokker <2 m3 (primært lauvskog) nedenfor disse skrentene. Følgelig vurderes det 

at steinsprang under dagens forhold vil ha noe kortere utløp enn det 

modelleringsresultatene viser. 

Den årlige sannsynligheten for steinsprang i den sørlige delen av kartleggingsområdet 

vurderes til høyere enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 i tilknytning til de omtalte skrentene. 

Bolighus ved Hammaren 20 ligger innenfor faresonen med årlig sannsynlighet på 1/100. 

Nygårdsplatået 22 og 27 ligger innenfor faresonen med årlig sannsynlighet på 1/1000, og 

med faresone 1/100 helt inntil bakveggen. Iht. veilederen er det ikke utarbeidet faresoner i 

tilknytning til bergskjæringer. 

I den nordlige delen av kartleggingsområdet er (ved Trollvika) er det ingen skrenter 

brattere enn 45°. I påvirkningsområdet er det enkelte, lave (<5 m) skrenter brattere enn 45°, 

men evt. utfall fra disse vil ikke nå inn i kartleggingsområdet pga. lang avstand med slakt 

terreng mellom skrentene og kartleggingsområdet. Dette støttes av modelleringer med 

Rockyfor3D.  

Den årlige sannsynligheten for steinsprang i denne delen av kartleggingsområdet vurderes 

følgelig til lavere enn 1/5000.  

4.2.1.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Nedenfor skrentene i selve kartleggingsområdet er det primært fritt for skog. Kun nedenfor 

enkelte kildeområder er det glissen, tynn lauvskog. Dette gjelder blant annet nedenfor 

kildeområdene ved info-punkt 348 og 217. Det vurderes at skogen nedenfor disse 

kildeområdene ikke har betydelig bremsende effekt. 

Nedenfor skrentene i påvirkningsområdet er det tett lauvskog. Modelleringsresultatene 

uten skog viser at steinsprang fra disse skrentene avsettes ovenfor kartleggingsområdet. En 

endring i vegetasjonen nedenfor skrentene ovenfor kartleggingsområdet vurderes følgelig å 

ikke føre til utløp inn i kartleggingsområdet. 

Vurderingene under dagens forhold er derfor også gjeldende under andre 

vegetasjonsforhold.    

4.2.2 Steinskred  

På toppen av Vardfjellet er det ifølge NGUs inSAR-data (NGU, 2022) generelt neglisjerbar 

bevegelse over ca. 400 moh. Det påpekes at det ikke er datapunkter der fjellsiden er dekket 

av skog, under ca. 350 moh. I dette området er det ingen større skrenter eller fjellsider som 

et høye nok med vedvarende bratt helning til at evt. avløsende glideplan kan gjennomskjære 

bergmassen med bratt nok helning til at steinskred kan utløses.  

Skogen i området har neglisjerbar betydning for den årlige løsnesannsynligheten for 

steinskred. 

Det vurderes følgelig at den årlige løsnesannsynligheten for steinskred i påvirkningsområdet 

er lavere enn 1/5000. Vurderingen er også gjeldende under andre vegetasjonsforhold. 
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4.2.3 Snøskred 

4.2.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Sør og nord for Vardfjellet er områdene med helning 27-55° generelt dekket av lauvskog tett 

nok til å hindre utløsning av snøskred. Den årlige løsnesannsynligheten for snøskred i disse 

områdene vurderes derfor til lavere enn 1/5000. 

I den vestvendte fjellsiden til Vardfjellet er det områder uten skogen med helning 27-55° og 

dermed reelle løsneområder for snøskred (Vedlegg 1A). Dette støttes av snøskredhistorikken 

i fjellsiden. I NVE Atlas er det registrert to snøskred som gikk i 2019. I tillegg til disse 

skredene, er det av informant under befaringen og av NGI (1986) nevnt at det gikk snøskred i 

dette området 5. mars 1986. Ifølge NGI (1986) har det i gjennomsnitt løsnet skred ca. hvert 

30 år i løpet av de siste 100 år før 1986, men det ble ikke vist til andre konkrete 

snøskredhendelser enn skredene i 1986. På grunnlag av terrengforholdene og 

snøskredhistorikken, vurderes den årlige løsnesannsynligheten i den vestvendte siden til 

Vardfjellet er høyere enn 1/100. 

Ifølge NGI (1986) hadde skredene i 1986 lengst utløp av skredene som har løsnet i fjellsiden. 

NGI (1986) og informant under befaringen er relativt samstemte om at utløpet nådde ned til 

ca. 70 moh. Informanten under befaringen omtalte det som ett skred med bredde på ca. 150 

i utløpet, mens NGI (1986) har skissert det som fire enkelte skred. De to skredtungene med 

lengst utløp har en total bredde på ca. 150 m, som dermed stemmer overens med 

beskrivelser fra informanten. På grunnlag av at skredene i 1986 er snøskredene som antas å 

ha lengst kjent utløp de siste 150 år, vurderes disse skredene å representere snøskred med 

årlig sannsynlighet på ca. 1/100-1/200. Faresonen med årlig sannsynlighet på 1/100 vurderes 

derfor å være på ca. 70 moh., slik som utløpet til hendelsene i 1986. Dette er like ovenfor 

kartleggingsområdet, og følgelig er det ikke tegnet faresone med årlig sannsynlighet på 

1/100 i kartleggingsområdet.  

Det er forsøkt å modellere hendelsene i 1986 ble det hentet data Tranøyboten II og Gibostad 

i dagene før skredhendelsene i 1986 (Feil! Fant ikke referansekilden.). 

Modelleringsresultatene som stemmer best overens med skredutbredelsen i 1986, ble kjørt 

med 100S, 100 cm bruddkanthøyde og uten skog (Figur 17). En bruddkant høyde på 100 cm 

tilsvarer ca. målt 3-døgns nedbør og maks. 3-døgns snødybdeendring før hendelsen med et 

påslag på ca. 100-200%. Dette kan være realistisk om man tar høyde for mer nedbør i 

løsneområdene og for vindtransport, som beskrivelsene i NGI (1986) tilsa var svært 

betydelig.  
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Figur 17: Eksempel på beregningsresultat av snøskredene i 1986.  

I et forsøk på å beregne potensiell utbredelse av snøskred med lavere årlig sannsynlighet 

enn 1/100 fra de aktuelle løsneområdene på vestsiden av Vardfjellet, er programvaren 

RAMMS::Avalanche tatt i bruk. På grunnlag av den generelle klimaanalysen, samt den data 

spesifikt for dagene før skredene i 1986 (Feil! Fant ikke referansekilden.), ble det benyttet 

en bruddkanthøyde på 1,5 m for snøskred med årlig sannsynlighet på henholdsvis 1/1000 og 

1/5000 (Tabell 7). Løsneområdene ligger i lo for nedbørsførende vindretning, men kan få 

stor pålagring av vindtransportert snø etter store snøfall med vind fra vestlig sektor og 

deretter vinddreining til østlig sektor. Dette var tilfelle da det gikk skred i 1986.  

Siden det er tett lauvskog i fjellsiden er modellene kjørt både med og uten skog som 

bremsende effekt, da skogen som kan legges til i RAMMS er alpeskog med betydelig mer 

bremsende effekt enn lauvskog. Lauvskogen antas derfor å ha en bremsende effekt som 

tilsvarer et gjennomsnitt av RAMMS-resultatene med og uten skog.  

Tabell 7: Modellkjøringer lagt til grunn for snøskred med ulike gjentaksintervall.   

Scenario 1/100 1/1000 1/5000 

1 120 cm, 100 år, small, 
med skog 

150 cm, 300 år, large, 
med skog 

180 cm, 300 år, large, med 
skog 

2 100 cm, 100 år, small, 
uten skog 

150 cm, 300 år, 
medium, uten skog 

150 cm, 300 år, large, uten 
skog 

 

Vedlegg 1D viser et eksempel på beregningsresultat av snøskred med årlig sannsynlighet på 

1/1000. Bergeningsresultatene som vises er kjørt med 1,5 m bruddkanthøyde, med skogs 
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som bremsende effekt og friksjonsparametere tilpasset 300L. Resultatet viser omtrent 

samme utbredelse som ved uten skog som bremsende effekt og med friksjonsparametere 

tilpasset 300M. Modelleringsresultatene viser at snøskred fra de skisserte løsneområdene 

når ned til ca. 30 moh. Dette er noe kortere enn der NGI (1986) har skissert faregrensen som 

angir «antatt maks. rekkevidde av snøskred», som tilsvarer faresonen med årlig 

sannsynlighet på 1/1000 ifølge beskrivelser i rapporten.  

Vedlegg 1D viser et eksempel på beregningsresultat av snøskred med årlig sannsynlighet på 

1/5000. Bergeningsresultatene som vises er kjørt med 1,5 m bruddkanthøyde, uten skog 

med bremsende effekt og friksjonsparametere tilpasset 300L. Modelleringsresultatet viser at 

snøskred fra de skisserte løsneområdene når ned ca. 15 moh. i sør og til havnivået i nord. 

Utbredelsen er noe større enn faresonen skissert av NGI (1986).  

Basert på skredhistorikken, klimaanalysene og modelleringsresultatene, vurderes det at den 

årlig sannsynlighet for snøskred er høyere enn 1/1000 og 1/5000 vest for Vardfjellet. 

Snøskred med årlig sannsynlighet på 1/100 stopper ovenfor kartleggingsområdet.  

4.2.3.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Lauvskogen i terreng brattere 25° forutsettes at blir stående (kap. 2.11) og barskogen i 

området er i terreng slakere enn 25°. Det vil dermed ikke oppstå nye løsneområder for 

snøskred. Dersom skogen forsvinner vil det derimot føre til at snøskred får noe lengre utløp 

da skogens bremsende effekt avtar noe. Ved utarbeidelse av faresoner under andre 

vegetasjonsforhold er det tatt utgangspunkt i de samme modelleringene som under dagens 

vegetasjonsforhold, men modelleringene uten skog er noe mer vektlagt. 

Faresonene dimensjonert av snøskred under andre vegetasjonsforhold er følgelig økt noe 

sammenlignet med dagens forhold. Dette innebærer at bolighuset i Trollvikveien 125 er 

innenfor faresonen med årlig sannsynlighet på 1/1000. Snøskred med årlig sannsynlighet på 

1/100 stopper ovenfor kartleggingsområdet. 

4.2.4 Jordskred 

I både kartleggings- og påvirkningsområdet er det følge NGUs løsmassekart (NGU, 2022b) 

forvitringsmaterialer og tynt husmus- og torvdekke over berggrunn. Dette stemmer overens 

med befaringsobservasjoner og terrenganalyser, da det er observert skrint løsmassedekke 

og fast fjell i dagen flere steder. Med unntak av en svært liten utglidning (<2 m3) i tilknytning 

til Skjellelvdalen (infopunkt 22), er det ikke observert noen spor etter tidligere utrasinger 

hverken på skyggekart eller under befaringen. Kun en liten utglidning over en strekning på 

ca. 4,5 km, tilsier at forvitringsmassene og de organiske materialene hovedsakelig ligger 

stabilt, selv om de stedvis ligger i terreng brattere enn 25°. Dersom de i svært sjeldne tilfeller 

skulle utløses som utglidninger, vil størrelsen på skredmassene være svært begrenset pga. 

det tynne løsmassedekke (sammenlignbart med utglidningen ved info-punkt 22). 

Utglidningene vil dermed ha lite skadepotensial og stoppe raskt opp.  

Skogen som forutsettes fjernet er i terreng slakere enn 25°, da det primært er lauvskog i 

området (kap. 2.11). Det vil si at det kun er i potensielle løsneområder for jordskred på 20-

25° at skogen evt. kan forsvinne. Disse områdene er av svært begrenset størrelse. Dersom 
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skogen blir borte, avtar skogens forankrende effekt i løsmassene. I tillegg vil nedbør falle 

mer direkte på løsmassene, og poretrykket kan dermed bygges opp raskere. 

Løsnesannsynligheten kan dermed øke noe, men størrelsen på evt. utglidninger er begrenset 

av løsmassene i området og vil dermed ikke øke. 

Den årlige sannsynligheten for jordskred i kartleggingsområdet vurderes derfor til lavere enn 

1/5000 både under dagens og andre vegetasjonsforhold.  

4.2.5 Flomskred 

I påvirkningsområdet og gjennom kartleggingsområdet, er det observert en del raviner og 

bekkenedskjæringer. Disse renner stedvis på fast fjell, er generelt svært lite nedskjært og har 

slak gradient (10-20°). Det er ikke observert spor etter flomskred i disse. Ved hyppige 

flomskred ville det vært forventet at det hadde bygget seg opp tydelige vifter, gjerne med 

leveér, kanaler eller lignende.  

Dersom vegetasjonsforholdene endres, vurderes det at dette ikke vil påvirke 

løsnesannsynligheten for flomskred. Fravær av spor etter flomskred tilsier lav 

løsnesannsynlighet også under andre vegetasjonsforhold, slik det antas å ha vært i store 

deler av tiden siden sist istid.  

Vi vurderer derfor at den årlige løsnesannsynligheten for flomskred i påvirkningsområdet er 

lavere enn 1/5000. Dette gjelder også under andre vegetasjonsforhold. 

4.2.6 Sørpeskred 

4.2.6.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Dreneringen i området er primært konsentrert i Skjellelva, et bekkeløp nord for Vardfjellet 

og flere mindre forsenkinger fra Skjellelva og nordover.  Sørpeskred vurderes å kunne 

utløses i tilknytning til disse dreneringsløpene. Dreneringsfeltet til Skjellelva (0,86 km2) er 

omtrent dobbelt så stort som dreneringsfeltene til de andre bekkene og forsenkningene 

(<0,4 km2) som drenerer påvirkningsområdet. Skjellelva er også mer nedskjært enn de andre 

bekkeløpene. I tillegg til Skjellelva, er det en relativt tydelig forsenkning nord for 

Vardfjellaksla med dreneringsfelt på ca. 0,32 km2. Både Skjellelva og forsenkning nord for 

Vardfjellaksla drenerer områder ovenfor skoggrensen. De andre forsenkningene er i stor 

grad dekket av lauvskog. 

Siden det ikke er sørpeskredhistorikk i påvirkningsområdet, vurderes den årlige 

løsnesannsynligheten til lavere enn 1/100. Siden det er sørpeskredhistorikk i regionen, samt 

at de topografiske forholdene stedvis ligger til rette for utløsning av sørpeskred, vurderes 

den årlige sannsynligheten stedvis til høyere enn 1/1000 og 1/5000. Den årlige 

løsnesannsynligheten for sørpeskred vurderes til høyere enn 1/1000 i Skjellelva, samt 

forsenkningen som drenerer ned nord for Vardfjellaksla, da disse har størst nedbørsfelt og 

drenerer områder ovenfor skoggrensen. Løsnesannsynligheten i de andre dreneringsfeltene 

med lite nedskårne forsenkinger nedenfor skoggrensen vurderes til høyere enn 1/5000, men 

lavere enn 1/1000. Disse vurderingene er generelt i tråd med vurderingene i NGI (1984 og 
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1986), som tilsier at sørpeskred er aktuelt i bekkeløp og forsenkninger, men at 

sannsynligheten for utløsning er lav (kap. 4.3.3).  

For å vurdere potensielle utbredelse av sørpeskred er RAMMS::DebrisFlow tatt i bruk ved å 

tilpasse friksjonsparameterne til sørpeskreddynamikken (kapittel 3.8). For sørpeskred med 

årlig sannsynlighet på 1/1000 ble det lagt mest vekt på modelleringene uten erosjon med 

friksjonsparametere µ= 0,05 og ξ= 3000 m/s2, pga. at skredmassene i stor grad følger 

bekkeløpene. Dette blir vurdert som mer realistisk enn stor spredning av skredmassene, slik 

modelleringene med erosjon og friksjonsparametere µ= 0,05 og ξ= 4000 m/s2 indikerer. 

Vedlegg 1D viser sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/1000 i Skjellelva og 

forsenkingen nord for Vardfjellaksla, samt sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/5000 i de 

andre forsenkingene (µ= 0,05 og ξ= 3000 m/s2, uten erosjon, volum 1000-2500 m3). 

Modelleringsresultatene viser at sørpeskred med friksjonsparametere som antas å tilsvare 

årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 når inn i kartleggingsområdet ved de omtalte 

bekkene og forsenkingene. De modellerte massene følger ikke alltid de mest markerte 

bekkeløpene, men spres utover i fjellsiden. Ved utarbeidelsen av faresonene er både 

modellresultatene og de topografiske forhold vektlagt. Faresonene gjenspeiler derfor ikke et 

bestemt modellresultatet.  

I utløpet av Skjellelva er bolighuset ved Trollvikveien 3, samt et par S1-bygg, innenfor 

faresonen med årlig sannsynlighet på 1/1000. Dette på grunn av bekkeløpets lave overhøyde 

(kun 2-3 meter når det passerer huset), samt at huset ligger i yttersvingen av bekkeløpet. 

Faresonene med årlig sannsynlighet på 1/5000 passerer veien vest for Vardfjellet, men 

stopper i veien nord for Vardfjellet. Dette pga. at terrenghelningen er brattere nærme veien 

vest for Vardfjellet, som gir evt. sørpeskredmasser høyere hastighet.     

På grunnlag av klima, sørpeskredhistorikk i regionen, topografiske forhold og 

modelleringsresultater vurderes den årlige sannsynligheten for sørpeskred til høyere enn 

1/1000 og 1/5000 i tilknytning til bekker og forsenkinger. 

4.2.6.2 Under andre dagens vegetasjonsforhold 

Generelt vil løsnesannsynligheten øke om skogen forsvinner, da utløsning av sørpeskred i 

områder uten skog forekommer betydelig oftere enn i områder med skog.  

Skogens effekt på utbredelsen av sørpeskred er vanskeligere å kvantifisere. Dette på grunn 

av skogen til en viss grad kan ha en bremsende effekt, og følgelig vil utbredelsen kunne øke 

ved under forhold uten skog. På den andre siden kan skogen i noen tilfeller bli revet med i 

skredmassene, øke sørpeskredvolumet og gi større utbredelse i forhold med skog.  

Vi har derfor i vurderingen under andre vegetasjonsforhold kun lagt til grunn økt 

løsnesannsynligheten. Implisitt gir dette faresoner med noe større utbredelse, da f.eks. et 

skred med årlig sannsynlighet på 1/5000 under dagens forhold har noen høyere årlig 

sannsynlighet under forhold med mindre skog. Det er derfor tatt utgangspunkt i 

modelleringene av sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/5000 under dagens 

forhold, ved utarbeidelse av faresonene med årlig sannsynlighet på 1/1000 under andre 

vegetasjonsforhold (Vedlegg 1D).    
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Faresonene dimensjonert av sørpeskred under andre vegetasjonsforhold er derfor betydelig 

økt sammenlignet med faresonene under dagens forhold. Faresonene er i tilknytning til de 

samme områdene som under dagens forhold. Evt. sørpeskred under andre 

vegetasjonsforhold i de korte, små forsenkningene det ikke er faresoner i, vurderes å ikke gi 

skader av betydning.  

4.2.7 Andre faremomenter  

I Finnsnes sentrum er det en del bergskjæringer ifm. veier og bygninger. Disse er markert 

som bergskjæringer i vedlegg 1C. Enkelte av bergskjæringene med ferske utfall er også vist 

med bilder i Vedlegg 1A.  

Forsenkningene markert som raviner/bekkenedskjæringer i vedlegg 1C kan tidvis være ha 

stor vannføring og gi flom- og overvannsproblematikk.  

4.3 Samlede faresoner 

4.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold  

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000 i området 

(Figur 18 og Vedlegg 1F). Faresonene er dimensjonert av steinsprang, snøskred og 

sørpeskred.  

Fem S2-bygninger ligger helt eller delvis inne i faresonen for skred med årlig sannsynlighet 

≥1/1000, og på flere andre bygninger går samme faresonen i veggen på bygningen. På fire av 

disse S2-bygningene ligger faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/100 inntil veggen 

på bygningen.  
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Figur 18: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 1 – Trollvik-Finnsnes.  

 

4.3.2 Under andre vegetasjonsforhold  

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000 i området. 

Faresonene er dimensjonert av steinsprang, snøskred og sørpeskred. Faresonene er i 

tilknytning til de samme områdene som under dagens vegetasjonsforhold.  

4.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

NGIs faresone med årlig sannsynlighet på 1/1000 dimensjonert av snøskred ved vest for 

Vardfjellet har noe større utbredelse enn faresonen med årlig sannsynlighet på 1/1000 

skissert i denne rapporten. I dette arbeidet er det benyttet dynamiske modeller som ikke var 

tilgjengelige i 1986. Det er dermed bedre grunnlag til å vurdere potensiell utbredelse i dag 

enn det var i 1986.  
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NGI vurderte i 1986 at sørpeskred var aktuelt i de fleste bekkene. Disse ble markert med 

piler, og dermed uten tilhørende utbredelse. Sørpeskredenes årlige sannsynlighet er ikke 

vurdert. I tillegg er det satt spørsmålstegn bak sørpeskred i faresonekartet. Dette, samt 

beskrivelsen i teksten, tolkes som at sørpeskred kan være aktuelt, men ikke veldig 

sannsynlig. Både NGI (1986) og vi har vurdert at sørpeskred er aktuelt i bekkene vest og 

nordvest for Vardfjellet (Figur 16).  

NGI vurderte den årlige sannsynligheten for steinsprang til lavere enn 1/1000 ved Myrheim 9 

etter et steinsprang på tomten i 2007. Dette stemmer overens med våre vurderinger, som 

tilsier at den årlige sannsynligheten for utfall fra den aktuelle skrenten, samt forlengelsen av 

denne mot sør og nord, generelt er lavere enn 1/1000. I de bratteste delene av skrenten er 

det skissert faresone med årlig sannsynlighet på 1/5000. 

4.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Det er stor usikkerheten knyttet spesielt til utløsning og utbredelsen av sørpeskred som følge 

usikkerhet knyttet til hva som er reelle løsneområder og lite spor etter tidligere skred. Det er 

tatt høyde for denne usikkerheten ved å skissere faresoner selv i relativt små, skogkledde 

bekkeløp.      
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5 Område 2 – Bondjord 

5.1 Områdebeskrivelse 
Område 2 – Bondjord strekker seg fra Jakkarneset i sør opp til Rismålstuva i nord, en 

strekning på ca. 2,5 km. Området er lokalisert fra kystlinjen opp til ca. 30-70 moh. i en 

nordvestvendt fjellside med toppunktene Bjørnbåshaugen (320 moh.) og Rismålstuva (360 

moh.).  

De nordlige 1,7 kilometerne av området ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for snøskred 

og jord- og flomskred. I tillegg til dette, er det aktsomhetssone for jord- og flomskred i 

utløpet av Djupelva og Skjellelva. NGIs kombinerte aktsomhetssone for snø- og steinskred 

berører marginalt den nordlige delen av området. Det er ikke aktsomhetssoner for 

steinsprang i området (NVE, 2022).     

 

Figur 19: Oversiktskart over kartleggingsområdet Bondjord, med påvirkningsområdet. 
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Figur 20: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområde. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i Vedlegg 2C. 

 

 

Figur 21: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i Vedlegg 2C. 

5.1.1 Befaring 

Registreringskartet (Vedlegg 2C) viser blant annet registreringer under befaringen 

(infopunkter), samt sporlogg til fots og med drone. De mest relevante infopunktene 

registrert under befaringen er listet i Tabell 8. Alle befaringsnotatene finnes i GIS-leveransen.   
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Tabell 8: De meste relevante informasjonspunktene fra befaringen i område 2.  

Infopunkt Beskrivelse 

70-74, 77, 
79, 80, 
83, 85, 
89, 91, 94 

Lite nedskårne bekker med stikkrenner på ca. 50 cm. 
  

75 Mulig levee langs skogsbilvei 

76 Faren til en lokal har fortalt om et snøskred en gang i tiden, trolig før krigen, 
som gikk ned mot et lite rødt hus med stor garasje ca. 500 m lenger nord. 
Ukjent om det traff bebyggelse eller bare gikk i nærheten. Ellers ikke opplevd 
skred i området. 

82 For det meste stein i bekkeløp. Ingen store blokker. 

96 Elveløp erodert ned til fast fjell, men med blokker og stein i områder med 
mindre energi 

102 Kan være denne gården hvor det gikk et snøskred før krigen. 

104 Stikkrenne 120 cm i diameter. Tyder på større vannføring og større 
dreneringsfelt enn de andre bekkene.  

105 Flomvifte med for det meste stein ytterst 

106 En slags elveterrasse 

107 Utglidning ned i elveløp 

108 Demning som kan fungere som et slags avlagringsbasseng 

112 Lokal. Bodd her i 30 år. Kjenner ikke til skred. 

121 Trolig er dette huset hvor det gikk snøskred før krigen. Beskrivelsen passer 
bedre enn det andre forslaget lenger nord. 

122 Lokal. Hadde bare bodd ber noen få år, men hadde spurt naboene konkret om 
skred da han flyttet hit. Ingen av dem husket noen skredhendelser. 

 

5.1.2 Topografi 

I kartleggingsområdet er terrenget generelt slakt, men med relativt lave (0-5 høydemeter), 

bratte (nær vertikale) bergskrenter og noe slakere (ca. 35°) skråninger med tynt 

løsmassedekke.  

Sør for den sørlige delen av kartleggingsområdet er terrenghelningen for det meste slak 

(<27°). I området renner Djupelva og Skjellelva. Djupelva skjærer stedvis dypt ned i 

terrenget, med bratte, høye sidekanter. Skjellelva er mindre nedskjært enn Djupelva, men 

har også stedvis bratte, lave sidekanter. Nedenfor Bjørnbåshaugen, samt like nord for denne, 

er det noen mindre områder med terrenghelning brattere enn 27°.  

Nord for Skjellelva er terrenghelning for det meste 27-45° mellom 50-225 moh., med unntak 

av et slakere terrengbelte mellom ca. 100-125 moh. (navngitt Bondjordlia). Nedenfor 

Rismålstuva er det områder med terrenghelning brattere enn 45° mellom 150-175 moh. og 

300-350 moh.  
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Sørøst for Bjørnbåshaugen og Rismålstuva stiger terrenget generelt slakt opp til Nordheia 

(655 moh.), Nordkista (917 moh.), Kistefjellet (1003 moh.). Den nordvendte siden av 

Kistefjellet, samt bollen mellom Kistefjellet og Nordkista, er brattere enn 27° og stedvis 

brattere enn 45°. Disse områdene er lokalisert 3 km sørøst for kartleggingsområdet, med 

mellomliggende store, slake terrengpartier. Området er derfor utelatt fra 

påvirkningsområdet, selv om det drenerer ned i Djupelva og Skjellelva.        

5.1.3 Drenering 

Djupelva, som renner gjennom den sørlige delen av kartleggingsområdet, drenerer området 

opp til toppryggen mellom Kistefjellet og Nordheia. Dette utgjør et dreneringsfelt på ca. 10 

km2 (Scalgo, 2022). Skjellelva drenerer de nordligste delene av området nedenfor Nordheia. 

Fra Skjellelva nord til Rismålstuva er det flere mindre bekker med dreneringsfelt < 1 km2 

(Scalgo, 2022).  Generelt er det mange dreneringsveier, som drenerer sammen nedover i 

fjellsiden. Dreneringsveiene er relativt lite nedskjært ovenfor ca. 50 moh. Nedenfor 50 moh., 

der det trolig er mer letteroderbare masser, er dreneringsveiene mer nedskjært. Der 

bekkene passerer hovedveien (Bondjordveien) gjennom kartleggingsområdet er det generelt 

stikkrenner med diameter på ca. 50 cm (infopunkt 70-74, 77, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 94 i 

vedlegg 2C).  

5.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022a) består kartleggingsområdet 

av kvartsitt. Kvartsitten stekker seg også i et par bånd opp til Rismålstuva. Ovenfor 

kartleggingsområdet er det kartlagt granatglimmerskifer, og stedvis gneis. Mellom 

Bjørnbåshaugen og Nordheia er det kartlagt marmor. Området øst for Bjørnbåshuagen og 

Nordheia er kartlagt som vekselvise bånd av granatglimmerskifer, kvartsitt, og kvartsskifer. 

Det er synlig berg i dagen ved skrentene på ca. 50-75 moh. i ned nordøstlige avgrensningen 

av kartleggingsområdet. I tillegg er det synlig berg i dagen de fleste av elve- og bekkeløpene.  

Glimmerskiferens lagdeling faller generelt svakt (ca. 15-20°) mot øst, men stedvis med noe 

brattere fall (ca. 35°). Dette tyder på at skiferen er noe foldet. Lagdelingens sprekkeavstand 

er svært liten, ned mot 5-10 cm. 

Ifølge NGUs løsmassekart i målestokk 1:250 000 (NGU, 2022b) består kartleggingsområdet 

primært av marine strandsedimenter. Unntak er et område ved utløpet til Djupelva, som er 

kartlagt som forvitringsmaterialer, og to små områder med elveavsetninger og bart fjell. Fire 

grunnvannsborehull i NADAG (NGU, 2022c) nedenfor 50 moh. viser en løsmassemektighet 

på mellom 0,5-4,5 m. Ovenfor kartleggingsområdet opp til Bjørnbåshaugen og Rismålstuva 

er det kartlagt forvitringsmaterialer. Ovenfor disse toppunktene er det kartlagt primært bart 

fjell, med unntak av i Steindalen og et stykke nordover. Der er det kartlagt tynt 

morenedekke, samt to-tre randmorener og noen skredavsetninger.  

Både under befaringen og på skyggekart ble det observert en del fast fjell i dagen over ca. 50 

moh., spesielt i bekke- og elveløp. Dette tyder på et grunt løsmassedekke over denne 

høyden. Under ca. 50 moh. er bekkeløpene og forsenkningene mer nedskjært, som tyder på 

større løsmassemektighet og lettere eroderbare masser. Det stemmer overens med NGUs 
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kartlagte marine strandavsetninger, som ofte består av en stor andel fine kornstørrelser som 

leir, silt og sand.  

I utløpet til Djupelva er det en stor elvevifte i havet. Oppover langs Djupelva er det stedvis 

avsatt elveavsetninger, som sand, grus og stein, der elven har slak gradient og begrenset 

energi. 

5.1.5 Skog 

Det er tett skog fra havnivå opp til tregrensen på ca. 350 moh. Basert på skogdata 

tilgjengelig på kilden.nibio.no og befaringsobservasjoner er det primært lauvskog. 

Kronedekningen er generelt større enn 80%. Unntakene er området med dyrka mark og 

myrområder langs Djupelva. Rundt tregrensen på ca. 350 moh. er det et belte med mer 

glissen skog og kronedekning mindre enn 80%. Ovenfor tregrensen på ca. 350 moh. er det 

ingen høyere vegetasjon (NIBIO, 2022). 

Skogen er klassifisert som produktiv skog i AR5 datasettet opp til ca. 200 moh. i den sørlige 

delen av påvirkningsområdet, og opp til ca. 125 moh. i den nordlige delen av 

påvirkningsområdet (Figur 22) (NIBIO, 2022). Skogen er i all hovedsak er lauvskog (Figur 20 

og Figur 21). Det er ingen planta barskogfelt i påvirkningsområdet, kun enkeltstående 

bartrær. Det går en skogsbilvei omtrent parallelt med høydekotene midt i 

påvirkningsområdet, men det er ikke observert omfattende hogst langs denne. Det er et 

åpent område i skogen ved skogsbilveien ovenfor infopunkt 80. Området har en utbredelse 

på ca. 5000 m2 med omkringliggende skog (Vedlegg 2A).  
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Figur 22: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 
andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli borte 
(kap. 3.10.3). 

5.1.6 Flybilder  

Det er tilgjengelig flybilder fra 2006, 2011, 2016 og 2021 (Kartverket, 2022). Flybildene viser 

at den omtalte skogsbilveien synes å være rehabilitert i 2006. Det åpne området i skogen 

ovenfor infopunkt 80 ble dannet i tidsrommet mellom 2006-2011. Flybildene viser generelt 

at skogen har blitt tettere, og spesielt i området ved infopunkt 84. Flybildene viser ellers 

ingen tegn til endring i skogen, som evt. kunne indikert fersk skredaktivitet. Det er heller ikke 

observert andre spor etter skred i flyfoto. 
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5.1.7 Historiske skredhendelser 

Det er ikke registrert skredhendelser i kartleggingsområdet i NVE Atlas (NVE, 2022). Det ble 

opplyst fra en lokal ved Bondjordveien 81 at det hadde gått et snøskred en gang, trolig før 

krigen, ca. 500 m lengre nord.  

Tabell 9: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 

Snøskred  Før 1940 Snøskred ca. 500 m nord for Bondjordveien 81. Skredet skal ha 
gått før krigen og gått ned mot et lite, rødt hus med stor garasje 
(Vedlegg 2A). Det er ukjent om skredet traff bebyggelse eller om 
det bare gikk i nærheten av bebyggelse. Basert på beskrivelsen av 
huset og garasjen gikk det trolig i nærheten av Bondjordveien 
108, ved infopunkt 121.  

 

5.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

Det foreligger ingen informasjon om tidligere skredfareutredninger med relevans for 

kartleggingsområdet. Heller ingen lokale under befaringen hadde informasjon om tidligere 

skredfarevurderinger i området. 

5.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området i NVE 

Atlas (NVE, 2022) eller fra lokale. Under befaringen ble det registrert to demninger, i 

Djupelva og i Skjellelva, som kan ha påvirkning på evt. skredmasser i disse elveløpene. 

Like ovenfor utløpet til Djupelva er det en demning med et 30 m langt basseng oppstrøms. 

Bassengets dybde varier fra 0 m i delene av bassenget der det avsettes masser, til ca. 1-1,5 

m under fosser der det eroderes. Avsetningene i bassenget er primært sand, grus og stein. 

Det er ingen blokker (Vedlegg 2A). Bassenget kan fungere som et masseavlagringsbasseng, 

og være energidempende på eventuelle skredmasser. 

Det er også registrert en liten demning like ovenfor utløpet av Skjellelva. Basert på 

dronebilder er lengden ca. 5 m og dybden ca. 0,5-1 m (Vedlegg 2A). På grunn av demningens 

begrensede størrelse, vil demningen følgelig ha begrenset effekt på evt. skredmasser.    

5.2 Vurdering av skredfare 

5.2.1 Steinsprang 

På ca. 50 moh., i den østlige avgrensningen av kartleggingsområdet, er det et terrengbelte 

med lave skrenter (<1-5 m) brattere enn 45°. De mest fremtredende finnes ovenfor 

bebyggelsen i Bondjordsvingen, sør i kartleggingsområdet, og ovenfor Bondjordveien 81-

171, i den nordøstlige avgrensningen av kartleggingsområdet.   

Det ble ikke observert avsetninger nedenfor skrentene ved Bondsjordsvingen. Berggrunnen i 

dette området er kartlagt som glimmerskifer. Lagdelingen faller innover i fjellsiden, som 

generelt er gunstig for stabiliteten. Sprekkeavstanden til skiferens lagdeling er svært 

begrenset. Potensiell blokkstørrelse på utfall vil følgelig være svært begrenset. Pga. fravær 
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av avsetning og bergmassens gunstige lagdeling, vurderes den årlige løsnesannsynligheten til 

lavere enn 1/5000. Dersom blokker likevel skulle utløses, vil blokkene være så små at de ikke 

fører til skader av betydning. 

Skrentene ovenfor Bondjordveien 81-171 ble ikke befart til fots på nært hold. Basert på 

dronebilder er det tett skog, og ingen avsetninger, nedenfor skrentene. Bergmassen er 

kartlagt som kvartsitt og er trolig mer massiv enn glimmerskiferen sør i kartleggingsområdet. 

Det vurderes derfor at den årlige løsnesannsynligheten er lavere enn 1/5000. Modelleringer i 

Rockyfor3D indikerer i tillegg at steinsprang avsettes like nedenfor skrentene, helt i 

avgrensningen til kartleggingsområdet og på god avstand fra bebyggelsen.  

Nedenfor Rismålstuva, i den nordlige delen av påvirkningsområdet, er det noen høyere 

skrenter. Det er tett skog nedenfor, og delvis i, skrentene ved Rismålstuva. Det er ikke 

synlige avsetninger eller skredskader i skogen, som evt. kunne indikert eldre eller nylige 

utfall. Modelleringer i Rockyfor3D (Vedlegg 2D1) indikerer i tillegg at steinsprang fra disse 

kildeområdene ikke når inn i kartleggingsområdet. 

Dersom skogsforholdene i fjellsiden endres, vurderes det at dette ikke vil påvirke 

steinsprangfaren. Skogen i kildeområdene forutsettes ikke fjernet, da dette er lauvskog i 

bratt terreng. Løsnesannsynligheten vil dermed ikke endres, siden vegetasjonsforholdene i 

kildeområdene ikke forutsettes endret. Modelleringsresultatene uten skog viser i tillegg at 

steinsprang fra skrentene i nedenfor Rismålstuva avsettes ovenfor kartleggingsområdet.     

Det vurderes derfor at den årlige sannsynligheten for steinsprang i kartleggingsområdet er 

lavere enn 1/5000 både under dagens og andre vegetasjonsforhold.  

5.2.2 Steinskred 

I påvirkningsområdet er det ingen større skrenter eller fjellsider som et høye nok med 

vedvarende bratt helning til at evt. avløsende glideplan kan gjennomskjære bergmassen med 

bratt nok helning til at steinskred kan utløses. Skiferens lagdeling faller mot øst, innover i 

fjellsiden. I tillegg viser NGUs inSAR-data (NGU, 2022) at er neglisjerbar bevegelse på toppen 

av Rismålstuva og fjellområdene sør for dette. Det påpekes at det ikke er datapunkter der 

fjellsiden er dekket av skog, under ca. 350 moh.  

Skogen i området som forutsettes at kan endres har neglisjerbar betydning for den årlige 

løsnesannsynligheten for steinskred.  

Den årlige sannsynligheten for steinskred i kartleggingsområdet vurderes følgelig til lavere 

enn 1/5000. Dette gjelder både under dagens vegetasjonsforhold og andre 

vegetasjonsforhold.   

5.2.3 Snøskred 

I påvirkningsområdet generelt er skogen tett nok til å hindre at snøskred utløses. Dette 

inkluderer også området der det ifølge en informant gikk et snøskred før krigen (Vedlegg 

2A). Skredet antas å ha gått under helt andre vegetasjonsforhold enn dagens, med betydelig 

mindre skog. Dette støttes av eldre flybilder i fylke og i regionen, f.eks. fra Tromsø i 1952 og 
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tilgjengelig bilder fra Johan Ottesen historiske fotoarkiv og forlag (Ottesen, 2022), da vi ikke 

har funnet gamle flybilder fra den aktuelle lokasjonen.  

Det er kun et par områder vest for Rismålstuva der terrenghelningen er bratt nok til at 

snøskred kan utløses og skogen ikke er tett nok til å hindre utløsning av snøskred (Vedlegg 

2A). Befaringsobservasjoner viser at disse områdene hovedsakelig har en helning på 45-55°, 

og stedvis også brattere enn 55°. I tillegg er det glissen lauvskog (kronedekning <80%) i 

områdene, og omkringliggende områder. En helning på 45-55° er i øvre grense av når 

flakskred kan forventes, pga. terrenghelningen er så bratt at store snømengder sjelden 

avsettes som et uavbrutt flak. I tillegg vil den glisne bjørkeskogen i området i noen grad 

forankre snødekket, selv om den ikke er helt tett nok til å hindre utløsning av snøskred. 

Skogen vil også bidra til å redusere mengden av vindtransportert snø inn i de potensielle 

løneområdene, og dermed redusere både løsnesannsynligheten og skredstørrelsen.  

Skogen i potensielle løsneområder for snøskred (>25°) er lauvskog, og forutsettes dermed at 

blir stående. Det vil dermed ikke oppstå nye løsneområder for snøskred, gitt forutsetningene 

om at lauvskog i bratt terreng ikke fjernes i vurderingen av andre vegetasjonsforhold. Som et 

tillegg presiseres det at skogen i området der det gikk et snøskred før krigen og nordover 

mot Rismålstuva hovedsakelig heller ikke er definert som produktiv skog i områdene som er 

brattere enn 25° (Figur 22). Det er kun områder for det meste slakere enn 25° som er 

definert som produktiv skog i dette området. Både forutsetningen om det er kun produktiv 

skog som skal forutsettes fjernet og forutsetningen om at lauvskog i bratt terreng forutsettes 

at blir stående, tilsier at det ikke oppstår nye løsneområder under andre vegetasjonsforhold i 

påvirkningsområdet.    

Den årlige sannsynligheten for at snøskred utløses vurderes til lavere enn 1/5000 både under 

dagens vegetasjonsforhold og andre vegetasjonsforhold. 

5.2.4 Jordskred 

I kartleggingsområdet er det primært marine strandavsetninger, som basert på data 

borehulls data i NADAG og feltobservasjoner har en mektighet på ca. 0-5 m. Bekkene som 

renner gjennom kartleggingsområdet er relativt lite nedskjært med sidekanter lavere enn 5 

m og begrensede områder brattere enn 20-25°. Sidekantene er i tillegg dekket av tett 

lauvskog, som til en viss grad stabiliserer løsmassene. Små utglidninger i tilknytning til disse 

sidekantene vil ikke gi skader av betydning.   

I påvirkningsområdet er det forvitringsmaterialer, som basert på feltobservasjoner har 

svært liten mektighet. Basert på befaringsobservasjoner terrenganalyser, er det grunt til fjell 

der det er kartlagt forvitringsmaterialer og terrenghelningen er bratt nok til at jordskred kan 

utløses. Det er observert en mulig utglidning i løsmassedekket ved demningen i Djupelva, 

men dette kan også være menneskelig aktivitet ifm. etablering av demningen. Med unntak 

av denne, er det ikke observert utglidninger. Dette inkluderer også området i den nordlige 

delen av påvirkningsområdet, der det går en skogsbilvei. At skogsbilveier øker 

sannsynligheten for at jordskred utløses en velkjent problematikk. Det vurderes derfor at de 

grunne forvitringsmassene ligger stabilt, selv om de stedvis ligger i terreng brattere enn 25°. 
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Den årlige løsnesannsynligheten for jordskred i kartleggingsområdet vurderes følgelig til 

lavere enn 1/5000 under dagens vegetasjonsforhold.  

Endringer i vegetasjonsforholdene vurderes ikke å endre jordskredfaren i området, på grunn 

av at tynt løsmassedekke og fravær av spor etter jordskred tilsier lav løsnesannsynlighet. Det 

legges også til at det kun er i potensielle løsneområder for jordskred på 20-25° at skogen 

forutsettes fjernet. Disse områdene er av begrenset størrelse og med tynt løsmassedekke. 

Evt. utglidninger i disse områdene vil dermed avsettes ovenfor kartleggingsområdet, eller ha 

ubetydelig skadepotensial dersom de når inn i kartleggingsområdet. 

Den årlige sannsynligheten for jordskred i kartleggingsområdet vurderes følgelig til lavere 

enn 1/5000 både under dagens og andre vegetasjonsforhold. 

5.2.5 Flomskred 

I påvirkningsområdet og kartleggingsområdet er det en del raviner og bekkenedskjæringer, 

i tillegg til Djupelva og Skjellelva. Disse renner stedvis på fast fjell (Vedlegg 2A), er generelt 

svært lite nedskjært og har slak gradient (10-20°). Det er ikke observert spor etter flomskred 

i disse. Ved hyppige flomskred ville det vært forventet at det hadde bygget seg opp tydelige 

vifter, gjerne med leveér, kanaler eller lignende. I utløpet til Djupelva er det observert en 

stor, slak vifteformasjon bestående primært av silt, sand og grus (Vedlegg 2A). Denne 

vurderes derfor å være bygget opp primært av flomhendelser, muligens sørpeskred, men 

ikke flomskred.    

Dersom skogsforholdene endres vurderes det at dette ikke vil påvirke flomskredfaren i 

området. Fravær av spor etter flomskred tilsier lav løsnesannsynlighet også under andre 

vegetasjonsforhold, slik det antas å ha vært i store deler av tiden siden sist istid. I tillegg 

ligger generelt ikke elve- og bekkeløpene til rette for flomskred, da gradienten er slak og 

løsmassedekket er tynt. 

Vi vurderer derfor at den årlige løsnesannsynligheten for flomskred i påvirkningsområdet er 

lavere enn 1/5000. Dette gjelder også under andre vegetasjonsforhold. 

5.2.6 Sørpeskred 

5.2.6.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Dreneringen i området er primært konsentrert i Djupelva, Skjellelva og flere mindre 

forsenkinger fra Skjellelva og nordover. Djupelva har det største dreneringsfeltet av elvene, 

bekkene eller forsenkningene i påvirkningsområdet. Den drenerer et område på ca. 10 km2. 

Skjellelva har et dreneringsfelt på 1,0 km2, mens dreneringsfeltet til de andre bekkene og 

forsenkningene er mindre enn ca. 0,8 km2. Djupelva drenerer områder ovenfor skoggrensen 

og åpne myrområder. I tillegg er elveløpet i seg selv fritt for skog. De andre bekkene og 

forsenkningene er hovedsakelig skogkledde. Unntaket er den øvre delen av Skjellelva, som 

drenerer områder opp mot 500 moh. og dermed områder ovenfor skoggrensen. 

Siden det ikke er sørpeskredhistorikk i påvirkningsområdet, vurderes den årlige 

løsnesannsynligheten til lavere enn 1/100. Den årlige løsnesannsynligheten vurderes til 

høyere enn 1/1000 i Djupelva og Skjellelva, pga. sørpeskredhistorikk i regionen, topografiske 
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forhold, og områder fritt for skog/glissen skog langs elveløpene. I de mindre forsenkningene 

nord for Djupelva og Skjellelva, som primært er dekket av tett lauvskog, vurderes den årlige 

løsnesannsynligheten til høyere enn 1/5000 i de av forsenkningene som er tydelige gjennom 

hele påvirkningsområdet. I de små forsenkningene som starter på ca. 50 moh. kan det også 

løsne små sørpeskred, men disse vil ikke gi skader av betydning.  

For å vurdere potensiell utbredelse av sørpeskred er RAMMS::DebrisFlow tatt i bruk ved å 

tilpasse friksjonsparametrene til sørpeskreddynamikken (kap. 3.8). For sørpeskred med årlig 

sannsynlighet på 1/1000 ble det lagt mest vekt på modelleringene uten erosjon med 

friksjonsparametere µ= 0,05 og ξ= 3000 m/s2, pga. at skredmassene i stor grad følger 

bekkeløpene. Dette ble vurdert som mer realistisk enn stor spredning av skredmassene, slik 

modelleringene med erosjon og friksjonsparametere µ= 0,05 og ξ= 4000 m/s2 indikerte.  

Vedlegg 2D6 viser sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/1000 i Djupelva og 

Skjellelva, samt sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/5000 i forsenkingene nord 

for Skjellelva. Det er lagt til grunn en bruddkanthøyde på 1 m. Det gir et utløsningsvolum på 

ca. 2500-3000 m3 for sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 i Djupelva og Skjellelva. I 

de mindre forsenkningene nord for Skjellelva gir det et utløsningsvolum på ca. 500-1500 m3. 

Modelleringsresultatene viser at sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 når inn i 

kartleggingsområdet ved utløpet til Djupelva. Mye av skredmassene langs Skjellelva stopper i 

all hovedsak på det slake partiet ovenfor kartleggingsområdet. Kun mindre deler av massene 

passerer det slake partier og når inn i kartleggingsområdet. Modelleringsresultatet av 

sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/5000 viser at skredmassene i all hovedsak følger 

forsenkningene gjennom kartleggingsområdet helt ned til havet (Vedlegg 2D6).  

På grunnlag av det ovenstående er den årlige sannsynligheten for sørpeskred vurdert til 

høyere enn 1/1000 i Djupelva og Skjellelva, samt høyere enn 1/5000 i enkelte av 

forsenkningene nord for Skjellelva. 

5.2.6.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Det er tilnærmet ingen skog i elveløpet til Djupelva (Vedlegg 2A). Dagens forhold vurderes 

derfor å være representativt også under andre vegetasjonsforhold  

I bekkeløpet til Skjellelva, samt de mindre forsenkningene nord for dette, er det noe skog, 

spesielt i de nedre deler av dalsiden (Vedlegg 2A). Om skogen forsvinner vil det oppstå flere 

potensielle løsneområder lengre ned i fjellsiden, som gir økt løsnesannsynlighet. 

Modelleringen av sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/5000 under dagens forhold 

er derfor benyttet som grunnlag for vurdering av sørpeskred med årlig sannsynlighet på 

1/1000.    

Skogens effekt på utbredelsen av sørpeskred er vanskeligere å kvantifisere. Dette på grunn 

av skogen kan ha en bremsende effekt, men også i noen tilfeller bli revet med i 

skredmassene og dermed gi økt sørpeskredvolumet og økt utbredelse.   

Vi har derfor i vurderingen under andre vegetasjonsforhold kun lagt til grunn økt 

løsnesannsynligheten for Skjellelva, samt bekkeløpene nord for denne. Faresonene 
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dimensjonert av sørpeskred under andre vegetasjonsforhold er derfor betydelig økt 

sammenlignet med faresonene under dagens forhold. Faresonene er i tilknytning til de 

samme områdene som under dagens forhold. Evt. sørpeskred under andre 

vegetasjonsforhold i de korte, små forsenkningene det ikke er faresoner i, vurderes ikke å gi 

skader av betydning. 

5.2.7 Andre faremomenter  

I forbindelse med sørpeskred kan en puls med høyere vannføring nå lengre ned i bekkeløpet 

enn de faste massene (snø og løsmasser). Dette vurderes å være aktuelt i tilknytning til de 

samme områdene som det er skissert faresoner for sørpeskred.       

De små bekkene det ikke er skissert faresoner vurderes tidvis å kunne føre en del vann da 

det er observert stikkrenner på ca. 50 cm gjennom Bondjordveien i tilknytning til disse. 

Generelt gjelder dette for alle bekkene og forsenkningene som er markert med 

ravine/bekkenedskjæring i vedlegg 2C.  

5.3 Samlede faresoner 

5.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Faresoner for området er vist i Figur 23 og Vedlegg 2E. Det er vurdert å være faresoner 

dimensjonert av sørpeskred i utløpet til Djupelva og Skjellelva, samt enkelte av bekkeløpene 

nord for Skjellelva. I Djupelva og Skjellelva er det faresoner med årlig sannsynlighet høyere 

enn 1/1000, mens det i enkelte av bekkene nord for Skjellelva er faresoner med årlig 

sannsynlighet på høyere enn 1/5000. Faresonene berører ingen bygninger. 
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Figur 23: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 2 – Bondjord.  

 

5.3.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 i området. 

Faresonene er dimensjonert av sørpeskred. Faresonene er i tilknytning til de samme 

områdene som under dagens vegetasjonsforhold.  

5.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Det er ingen kjente, tidligere skredfare dekkende for kartleggingsområdet.  

5.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten knyttet til spesielt sørpeskred er generelt betydelig som følge av lite spor etter 

tidligere skred, usikkerhet knyttet til hva som er reelle løsneområder pga. skogens effekt og 
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de små dreneringsfeltene i området. Usikkerheten knyttet til løsnesannsynligheten i 

Djupelva og Skjellelva vurderes til relativt liten, mens det for bekkene nord for Skjellelva er 

større usikkerhet. Løsnesannsynligheten er vurdert til høyere enn 1/5000 der forsenkingene 

gjennomskjærer hele påvirkningsområdet, men lavere enn 1/5000 der forsenkningene 

starter i de lett eroderbare massene på ca. 50 moh. Det presiseres likevel at mindre 

sørpeskred ikke kan utelukkes fullstendig, men at det vurderes at disse ikke vil føre til skader 

av betydning. Også denne vurderingen er noe usikker. 
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6 Område 3 – Bukkskinn 

6.1 Områdebeskrivelse 
Område 3 – Bukkskinn strekker seg fra Bukkskinnbukta i sør opp til Voldstad i nord, en 

strekning på ca. 2,8 km. Området er lokalisert fra kystlinjen opp til ca. 30-40 moh. i en 

vestvendt fjellside med toppunktene Skartind (231 moh.), Finnmarkfjellet (416 moh.), 

Knuttshaugen (352 moh.) og Kvitmyrfjellet (416 moh.).  

Området ligger helt, eller delvis, innenfor NVEs aktsomhetssone for snøskred mellom 

Durmålselva og Volstad. Området er også dekket av NVEs aktsomhetssoner for jord- og 

flomskred langs dreneringsveier, elver og forsenkninger. NVEs aktsomhetssone for 

steinsprang og NGIs kombinerte aktsomhetssone for snø- og steinskred når stedvis ned til, 

men ikke inn i, kartleggingsområdet (NVE, 2022). 

 

Figur 24: Oversiktskart over kartleggingsområde 2 – Bukkskinn, med påvirkningsområdet.  
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Figur 25: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i Vedlegg 3A. 

 

Figur 26: Oversiktsbilde av den midtre delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i Vedlegg 3A. 

 

Figur 27: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i Vedlegg 3A. 

6.1.1 Befaring 

Registreringskartet (Vedlegg 3C) viser blant annet registreringer under befaringen 

(infopunkter), samt sporlogg til fots og med drone. De mest relevante infopunktene 

registrert under befaringen er listet i Tabell 10. Alle befaringsnotatene finnes i GIS-

leveransen.   
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Tabell 10: De meste relevante informasjonspunktene (Vedlegg 3C) fra befaringen i område 3.   

Infopunkt Beskrivelse 

138 Lokal utglidning på skogsbilvei (Vedlegg 3A) 

139 Bekk på fast fjell, men en del masser i bekkeløp 

140 Nedskåret bekkeløp over tid 

144 Mulig utglidning av humusdekket på svaberg eller steinsprang (Vedlegg 3A). 

147 Bekkeløp med relativt stor vannføring 

151 Steinsprangavsetning. Blokk med lengste utløp på 5-10 kubikk like nedenfor 
dette punktet (Vedlegg 3A) 

156 Foten av ura inn til GPS-spor 

161 Mulig lettere eroderbare masser nedenfor her. 

165 Lokal på hytta informerte om et gammelt steinsprang ovenfor nr. 3814 
(inofpunkt 151) som hadde vært der så lenge han kunne huske. Ellers ingen 
informasjon om skred.   

170 Mulig utglidning i de lett eroderbare massene.  

171 Ravine, relativt lite nedskåret, i de lett eroderbare massene. 

173-175, 
178, 180 

Bekker med varierende vannføring 

176 Granskog (Vedlegg 3A) 

177 Primært erosjonsformer, men mindre utglidninger i de bratte sidekantene kan 
ikke utelukkes 

 

6.1.2 Topografi 

I kartleggingsområdet er terrenget generelt slakt. Terrenghelningen er brattere enn 27° 

omtrent bare i tilknytning til sidekantene til dreneringsveier, bekker, elver og andre 

forsenkninger. 

Ovenfor den sørlige delen av kartleggingsområdet stiger terrenget opp til Skartinden (325 

moh.), Knutshaugen (350 moh.) og Kvitmyrfjellet. Fjellsidene er generelt 10-20° bratte. Det 

er noen belter på 27-45° med begrenset høyde (< 50 høydemeter). I tillegg er 

terrenghelningen generelt 27-45° i tilknytning til sidekantene til Durmålselva, som renner 

mellom Skartinden og Knutshaugen, og Gårdselva, som renner mellom Knutshaugen og 

Kvitmyrfjellet. Det er noen skrenter brattere enn 45° av svært begrenset utstrekning. 

Unntaket er en brattskrent nært utløpet av Gårdselva, der det er en brattskrent på ca. 50-60 

høydemeter.   

Ovenfor den nordlige delen av kartleggingsområdet stiger terrenget opp til Litjetuva (ca. 200 

moh.) og Stortuva (278 moh.). Mellom kartleggingsområdet og disse toppunktene er 

terrenghelningen generelt brattere enn 27°. Like nedenfor toppunktene er det skrenter 

brattere enn 45° på opptil 50 høydemeter. Det er ingen større bekker eller elver ovenfor den 

nordlige delen av kartleggingsområdet, men 5-6 forsenkninger med mindre bekker. 

Dreneringsveiene er relativt lite nedskjært ovenfor ca. 50 moh. Nedenfor 50 moh., der det er 
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mer letteroderbare masser, er dreneringsveiene mer nedskjært. Dette gjelder også i 

utløpene til Durmålselva og Gårdselva. 

6.1.3 Drenering 

I den sørlige delen av området er dreneringen konsentrert i Durmålselva og Gårdselva. 

Durmålselva drenerer området mellom Skartind, Finnmarkfjellet og Knutshaugen. Dette 

utgjør et dreneringsfelt på ca. 1,2 km2 (Scalgo, 2022). Gårdselva drenerer området mellom 

Knutshaugen og Finnmarkfjellet i sør og Kvitmyrfjellet i nord. Dette utgjør et dreneringsfelt 

på ca. 2,4 km2 (Scalgo, 2022).  

Nord for Gårdselva er det flere mindre bekker med dreneringsfelt < 1 km2 (Scalgo, 2022).  

Generelt er det mange dreneringsveier, som drenerer sammen nedover i fjellsiden. Nord for 

Gårdselva er det seks tydelige forsenkinger som passerer gjennom kartleggingsområdet. 

Under befaringen var det noe vannføring i de fleste av disse, mest i forsenkningene som 

passerer info-punkt 177 og 180.    

6.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022a) består berggrunnen i 

området primært av granatglimmerskifer og marmor. I den nordlige delen, ved Vollstad, er 

det også kartlagt et to små områder med granitt og metaarkose.  

Det er større områder med synlig berg i dagen blant annet ved i utløpet til Gårdelva, samt de 

to bekkene nord for denne. I tillegg til dette, er det synlig berg i dagen ved de mindre 

skrentene på ca. 60-80 moh. I utløpet til Gårdelva, som av NGU er kartlagt som marmor, er 

det liten sprekkeavstand. Det er et sprekkesett som er tilnærmet overflateparallelt og et 

sprekkesett som faller svakt mot SØ. Ved bergskrentene ved infopunkt 144, 148 og 154, som 

av NGU også er kartlagt som marmor, er disse sprekkesettene gjenkjennbare. Bergmassen 

ved infopunkt 163 er skifrig, med tilnærmet horisontal lagdeling og liten sprekkeavstand 

mellom lagdelingen. Dette stemmer overens med NGUs berggrunnskart, som viser 

metaarkose. Nord for dette, ved infopunkt 164-166, er bergmassen mer massiv. Sprekkene 

danner større, kubiske blokker, og bergmassen vurderes å være granitt, slik som kartlagt av 

NGU. 

Ifølge NGUs løsmassekart i målestokk 1:250 000 (NGU, 2022b) er det marine 

strandsedimenter fra kystlinjen og opp til ca. 50 moh. Unntaket er Lyktholmen og 

Holmespissen, der det er bart fjell. Basert på tre grunnvannsborehull i NADAG (NGU, 2022c), 

er dybden på de marine strandsedimentene ca. 1-3,5 m. Borpunktene er i, eller nær, bunnen 

av bekkeløpene, som tilsier at løsmassemektigheten lengre fra bekkeløpene er større enn 

dette.  Mellom 50-300 moh. er det primært forvitringsmaterialer, med unntak av den sørlig 

delen av kartleggingsområdet der det er kartlagt morene av varierende tykkelse. 

Toppunktene Skartinden, Finnmarkfjellet, Knutshaugen og Kvitmyrfjellet er kartlagt som bart 

fjell. Det er torv, myr og humusdekke sørøst for Skartinden og Finnmarksfjellet, samt nord, 

øst og sør for Knutshaugen.   

Dette stemmer godt med forholdene observert under befaringen. Det legges til at 

observasjoner fra befaringen tyder på relativt tykt løsmassedekke nedenfor ca. 50 moh., der 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   77/175 
 

det er kartlagt marine strandsedimenter. Ovenfor dette er det synlig berg i dagen, samt 

synlig berg i flere av bekkeløpene. Dette indikerer et grunt lag med humus og 

forvitringsmaterialer over fast fjell. 

6.1.5 Skog 

Fra havnivå opp til ca. 50 moh. er det primært dyrka mark og ingen høyere vegetasjon. 

Unntaket er enkelte plata granfelt eller lauvskog som skiller områdene med dyrka mark. 

Over ca. 50 moh. er det hovedsakelig lauvskog, men med enkelte planta granfelt (blant 

annet ved infopunkt 176 og 139), opp til tregrensen på ca. 350 moh. Basert på skogdata 

tilgjengelig på kilden.nibio.no og befaringsobservasjoner er kronedekning generelt større 

enn 80%. Rundt tregrensen på ca. 350 moh. er det mer glissen skog og kronedekning mindre 

enn 80%. Ovenfor tregrensen på ca. 350 moh. er det ingen høyere vegetasjon (NIBIO, 2022). 

Skogen er klassifisert som produktiv skog i AR5 datasettet opp til mellom 175-270 moh. 

(NIBIO, 2022). Skogen definert som produktiv strekker seg høyest opp i fjellsiden i sør, i 

midten og i nordlige deler av påvirkningsområdet (Figur 28). Skogen i området er primært 

lauvskog, men med enkelte planta gransskogfelt. Befaringsobservasjoner og flybilder 

tilgjengelig fra 2006, 2011, 2016 og 2021 viser at det har blitt foretatt flatehogst sør for 

Gårdselva og ved Voldstad (ovenfor infopunkt 138 og 166). I disse områdene var det tidligere 

barskog. I området sør for Gårdselva, er det på ny planta barskog og har begynt å vokse opp 

(Vedlegg 3A). Terrenghelningen i området er generelt slakere enn 20°, men med enkelte, 

mindre områder opp mot 30°. 
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Figur 28: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 
andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli borte 
(kap. 3.10.3). 

6.1.6 Flybilder 

Flybilder tilgjengelig fra 2006, 2011, 2016 og 2021 (Kartverket, 2022) viser ellers ingen tegn 

til endring i skogen, som evt. kunne indikert fersk skredaktivitet. 

6.1.7 Historiske skredhendelser 

Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 6. 

Skredhendelsene er enten registrert i NVE Atlas (NVE, 2022) eller er oppgitt av lokale under 

befaringen.  
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I NVE Atlas er det registrert et snøskred i utløpet på Gårdselva. Skredet gikk 28. mars 2008. 

Siden skredhendelsen er registrert i et elveutløp, kan det antas at hendelsen trolig egentlig 

var et sørpeskred.  

Lokale hadde ikke informasjon om skredhendelser inn i kartleggingsområdet, men et par 

lokale hadde informasjon om skred som hadde stoppet i fjellsiden ovenfor 

kartleggingsområdet. En lokal i Bjorelvnesveien 143 hadde informasjon om et personutløst 

snøskred i elvedalen til Durmålselva, på nordsiden av Skartinden. En annen lokal ved 

fritidsboligen på Bjorelvnesveien 391 hadde informasjon om avsetninger etter et 

steinsprang/steinskred fra kildeområdene ovenfor Bjorelvnesveien 331. Avsetningene hadde 

vært der så lenge både han og foreldre hans kunne huske.  

Tabell 11: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 

Snøskred Mars 
2008 

Ingen tilhørende beskrivelse. Heller ingen informasjon å hente 
ved internettsøk. 

 

6.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

Det foreligger ingen informasjon om tidligere skredfareutredninger med relevans for 

kartleggingsområdet. Heller ingen lokale hadde kjennskap til slike utredninger i området. 

6.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området. Det ble 

heller ikke registrert sikringstiltak under befaringen. 

6.2 Vurdering av skredfare 

6.2.1 Steinsprang 

I kartleggingsområdet, samt den sørlige- og nordlige delen av påvirkningsområdet, er det 

ingen skrenter brattere enn 45° eller kun små skrenter med begrenset høyde sammenlignet 

med avstanden fra kartleggingsområdet. Steinsprang fra lokale skrenter i 

kartleggingsområdet er derfor ikke aktuelt. Eventuelle steinsprang fra de lave skrentene i 

den nordlige- og sørlige delen av påvirkningsområdet vil ikke nå kartleggingsområdet.  

I midtre deler av påvirkningsområdet, spesielt opp mot Knutshaugen, Litjtuva og Stortuva, 

er det del skrenter brattere enn 45°. Det er generelt tett skog helt opptil skrentene og i selve 

skrentene. Det er kun et par områder der skrentene er frie for skog og godt synlige på 

dronebilder. Disse skrentene finnes i bekkeløpet til Gårdselva, samt et par området like 

nedenfor henholdsvis Litjtuva og Stortuva (Vedlegg 3A). Nedenfor skrenten ved Litjtuva ble 

det observert en skredbane i skogen, som trolig er fra et steinsprang. Det ble observert 

gamle steinsprangavsetninger i bekkeløpet til Gårdselva og nedenfor en skrent mellom 

Litjtuva og Stortuva (infopunkt 151). På grunnlag av dette vurderes generelt den årlige 

løsnesannsynligheten til lavere enn 1/100, men høyere enn 1/1000. Kun ved de omtalte 

skrentene vurderes løsnesannsynligheten til høyere enn 1/100.  
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Det ble ikke observert steinsprangavsetninger inne i kartleggingsområdet. Alle observerte 

steinsprang var avsatt ovenfor kartleggingsområdet. At det er liten sannsynlighet for at 

steinsprang fra skrentene i påvirkningsområdet når inn i kartleggingsområdet støttes av 

modelleringer i Rockyfor3D. Modelleringen viser at kun et fåtall blokker av svært mange 

simulerte blokker når inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 3D1). 

Skogen i området er, som nevnt ovenfor, generelt tett opptil foten av skrentene som finnes i 

fjellsiden opp mot Knutshaugen, Litjtuva og Stortuva. Både modelleringer av steinsprang der 

skogens bremsende effekt ikke er inkludert i beregningene, samt avsetningene nedenfor 

disse skrentene, tilsier at endringer i vegetasjonen ikke vil gi økte utløpslengder for 

steinsprang slik at de kan nå kartleggingsområdet. Skrentene ved utløpet Gårdselva, samt et 

par områder like nedenfor henholdsvis Litjtuva og Stortuva, er det fritt for skog eller glissen, 

tynn lauvskog. Dagens forhold er derfor representativ for andre vegetasjonsforhold.  

På grunn av kombinasjonen av lav løsnesannsynlighet og lav sannsynlighet for at steinsprang 

når inn i kartleggingsområdet når det først utløses, vurderes det at den årlige 

sannsynligheten for steinsprang er lavere enn 1/5000 i kartleggingsområdet. Dette vurderes 

også å være gjeldende under andre vegetasjonsforhold. 

6.2.2 Steinskred 

Mellom Litjtuva og Stortuva (ved infopunkt 151, ca. 100 m ovenfor kartleggingsområdet) 

ble observert en liten, gammel steinskredavsetning (ca. 100-200 m3 totalt med enkeltblokker 

på opptil ca. 10 m3, Vedlegg 3A). Basert på volum, er det i nedre grense for det som av 

veilederen som steinskred («..noen hundre m3 til 100 000 m3»).  Strømningsdynamikken var 

trolig mer som enkelvise steinsprangblokker enn som et dynamisk steinskred. Vurderingen 

for steinsprang vurderes derfor å være gjeldende også for slike hendelser. 

I påvirkningsområdet er det ikke er store nok skrenter eller fjellsider med vedvarende bratt 

helning til at evt. avløsende glideplan kan gjennomskjære bergmassen med bratt nok helning 

til at steinskred kan utløses. Det er stedvis observert et overflateparallelt spekkesett, men 

dette går ned i bakken der det er observert, og ikke ut i dagen. NGUs inSAR-data (NGU, 

2022) viser at det er neglisjerbar bevegelse på toppen av Kvitmyrfjellet. Det påpekes at det 

er få datapunkter der fjellsiden er dekket av skog, der de bratte skrentene er lokalisert. Det 

er ikke observert avsetninger i området som tilsier at store steinskred (flere 1000-talls m3) 

med lange utløp er aktuelle. Større steinsprang med en dynamikk som gir lange utløp 

vurderes ikke å være aktuelt.  

Skogen i området har neglisjerbar betydning for den årlige løsnesannsynligheten for 

steinskred. 

Den årlige sannsynligheten for steinskred vurderes dermed å være mindre enn 1/5000 i 

kartleggingsområdet. Dette vurderes også å være gjeldende under andre vegetasjonsforhold. 
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6.2.3 Snøskred 

6.2.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

I påvirkningsområdet generelt er områdene brattere enn 25° dekket av lauvskog med 

kronedekning >80°, og dermed tett nok til å hindre at snøskred utløses. 

Det kun noen områder nedenfor Knutshaugen, Kvitmyrfjellet og i bekkløpet til Gårdelva 

der terrenghelningen er bratt nok til at snøskred kan utløses og skogen ikke er tett nok til å 

hindre at snøskred utløses. Befaringsobservasjoner og helningskart viser at disse områdene 

hovedsakelig er bratte skrenter med helning på 45-55°, og stedvis også brattere enn 55°. En 

helning på 45-55° er i øvre grense av når flakskred kan forventes, pga. terrenghelningen er så 

bratt at store snømengder sjelden avsettes som et uavbrutt flak. Det er glissen lauvskog 

(kronedekning <80%) i områdene, og omkringliggende områder. Dette vil i noen grad 

forankre snødekket, selv om den ikke er helt tett nok til å hindre utløsning av snøskred. 

Skogen vil også bidra til å redusere mengden av vindtransportert snø inn i de potensielle 

løneområdene, og dermed redusere både løsnesannsynligheten og skredstørrelsen. I tillegg 

er løsneområdene vestvendte, og dermed i lo for nedbørsførende vindretning.  

På grunnlag av dette vurderes den årlige løsnesannsynligheten for snøskred som kan føre til 

skader av betydning til lavere enn 1/5000 under dagens vegetasjonsforhold. 

6.2.3.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Generelt i påvirkningsområdet er skogen i området lauvskog i terreng brattere enn 25°. Det 

vil dermed ikke oppstå nye løsneområder for snøskred i vurderingen av andre 

vegetasjonsforhold. Enkelte av områdene brattere enn 25°, f.eks. øverste del av 

Knutshaugen, Stortuva og Kvitmyrfjellet, er heller ikke definert som produktiv skog. I disse 

områdene tilsier både forutsetningen om produktiv skog og lauvskog i bratt terreng at 

skogen blir stående i vurderingen av andre vegetasjonsforhold. 

Det er kun ett område i den vestvendte fjellsiden til Stortuva der det er områder med 

hogstutsatt skog i terreng brattere enn 25° (Vedlegg 3A). I dette området er det et 

barskogbelte fra havet og opp til brattskrenten nedenfor Stortuva. Om skogen blir borte i 

dette området, vil det oppstå løsneområder for snøskred. Skredhistorikken i regionen, blant 

annet ved Trollvik (kap. 4.1.7), tilsier at snøskred i vestvendte heng uten skog kan utløses 

med korte gjentaksintervall. Dersom skogen forsvinner i disse områdene, vurderes den årlige 

løsnesannsynligheten for snøskred til høyere enn 1/100. Fravær av skog nedenfor de nye 

løsneområdene fører til at det evt. ikke er skog med bremsende effekt i skredbanen. 

Det er utført modellering med RAMMS::Avalanche. Det er tatt utgangspunkt i de 

bruddkanthøyder som benyttet ved Trollvik (Tabell 7) og i avsnitt 3.5. Modelleringene er 

kjørt uten skog. Vedlegg 3D3 viser et eksempel på beregningsresultat av snøskred med 

antatt årlig sannsynlighet på 1/1000, med 150 cm bruddkanthøyde. Beregningsresultatene 

viser at snøskred med antatt årlig sannsynlighet på både 1/1000 og 1/5000 kan nå inn i 

kartleggingsområdet, men snøskred med årlig sannsynlighet på 1/100 stopper ovenfor 

kartleggingsområdet.  
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Det vurderes følgelig at den årlige sannsynligheten for snøskred som kan føre til skader av 

betydning de fleste steder i området er lavere enn 1/5000 under andre vegetasjonsforhold. 

Unntaket er området nedenfor den vestvendte siden til Stortuva. På grunnlag av 

modelleringsresultatene, er det tegnet faresoner med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 

1/5000 under andre vegetasjonsforhold i dette området.  

6.2.4 Jordskred 

6.2.4.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

I kartleggingsområdet er det primært relativt mektige marine strandavsetninger, som består 

av silt, sand og grus og er svært lett eroderbare. Der det kommer dreneringsveier fra 

høyereliggende områder ned i disse sedimentene er det dannet tydelige raviner med slake 

gradienter (Vedlegg 3A). Disse vurderes hovedsakelig å være dannet under flomsituasjoner 

eller under andre dreneringsregimer, med erosjon i sidekantene. Mindre utglidninger i de 

bratte sidekantene kan ikke utelukkes. Slike utglidninger vil primært avsettes i bunnen av 

ravinen pga. ravinens slake gradient. Under flomsituasjoner, med høy vannføring gjennom 

ravinen, kan massene spyles videre nedover ravinen som et kanalisert jordskred eller lite 

flomskred med relativt finkorna masser (slam av silt, sand og grus).  

I påvirkningsområdet er det primært forvitringsmaterialer. Unntaket er den sørlige delen av 

påvirkningsområdet, der det er kartlagt morene med avtagende mektighet opp mot 

Skartinden. Befaringsobservasjoner og terrenganalyser tilsier at det er svært begrenset 

tykkelse på løsmassene der det er kartlagt forvitringsmaterialer og morene, og 

terrenghelningen er brattere enn 25°. 

Det er ikke observert spor etter tidligere utrasinger, som inkluderer områdene der det går 

skogsbilveier. At skogsbilveier øker sannsynligheten for at jordskred utløses, en velkjent 

problematikk. Det vurderes derfor at de grunne forvitrings- og morenemassene ligger stabilt, 

selv om de stedvis ligger i terreng brattere enn 25°.  

Det er valgt å tegne en faresone dimensjonert av jordskred i tilknytning til raviner i 

kartleggingsområdet. Siden den utløsende årsaken vurderes å være erosjon i bunnen av 

skråningen, er det tatt utgangspunkt i veilederes føringer for faresoner i tilknytning til 

terrassekanter når faresonene er utarbeidet i disse ravinene. Det er derfor ikke utført 

modelleringer. Den årlige løsnesannsynligheten for slike hendelser vurderes til lavere enn 

1/100, men høyere enn 1/1000 og 1/5000, da skogen i ravinene til en viss grad stabiliserer 

massene.  

6.2.4.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Dersom skogen blir borte i ravinene i kartleggingsområde, vil løsnesannsynligheten for 

utglidninger øke.  

Skogen i påvirkningsområdet vurderes ikke å ha påvirkning på jordskredfaren i 

kartleggingsområdet. Løsnesannsynligheten for jordskred vil øke noe, men fravær av spor 

etter jordskred tilsier lav løsnesannsynlighet. Evt. utglidninger vil være små og avsettes 
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ovenfor kartleggingsområdet, eller ha ubetydelig skadepotensial dersom de når inn i 

kartleggingsområdet.    

Faresonene under andre vegetasjonsforhold er derfor økt noe sammenlignet med faresonene 

under dagens vegetasjonsforhold.  

6.2.5 Flomskred 

Gårdelva og Durmålelva er stedvis betydelig nedskåret. Elveløpene renner stedvis på fast 

fjell og har for det meste en slak gradient (10-20°). Det er ikke observert spor etter flomskred 

i disse. Ved hyppige flomskred ville det vært forventet at det hadde bygget seg opp tydelige 

vifter i elveutløpene. I elveløpet til Gårdelva er det på de slake partiene, spesielt ovenfor 250 

moh., en del løsmasser bestående av relativt grove blokker (Vedlegg 3A). Disse vurderes å 

være fra lokale utfall fra sidekantene eller sørpeskredavsetninger, da det ikke er bratte parti 

oppstrøm i elva der flomskred evt. kunne løsne.    

I påvirkningsområdet, og gjennom kartleggingsområdet, ellers er det en del raviner og 

bekkenedskjæringer, men disse har lite nedbørsfelt, er lite nedskåret og/eller ikke stor 

tilgang på løsmasser.    

Skogen i sidekantene til Gårdelva er glissen lauvskog. I selve bekkeløpet er det tilnærmet 

fritt for skog. Dagens vegetasjonsforhold i Gårdelva vurderes derfor å være representative 

også for andre vegetasjonsforhold med mindre skog. I Durmålelva, samt de andre 

bekkeløpene, vurderes det at endringer i skogen ikke vil ha betydning for flomskredfaren, da 

flere forhold (topografi, geomorfologi, drenering og løsmassemektighet) tilsier lav 

løsnesannsynlighet.  

Vi vurderer derfor at den årlige løsnesannsynligheten for flomskred i kartleggingsområdet er 

lavere enn 1/5000. Dette gjelder også under andre vegetasjonsforhold.  

6.2.6 Sørpeskred 

6.2.6.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Dreneringen i området er primært konsentrert i Durmålselva og Gårdelva, samt bekken 

som drenerer Tovatnet (370 moh.) og bekken nord for Tovatnet (Vedlegg 3A). Både 

Durmalelva og Gårdselva er betydelig nedskjært. Bekken som drenerer Tovatnet og bekken 

nord for dette er noe nedskjært, men ikke betydelig. Disse elvene og bekkene har 

dreneringsfelt på henholdsvis 2,4, 1,2, 0,8 og 0,7 km2 (Scalgo, 2022), og drenerer områder 

ovenfor tregrensen. I Gårdelva er det observert en del løsmasser i elveløpet i det slake 

partiet like nedenfor Gårdslivatnet (vedlegg 3A), som kan være sørpeskredavsetninger.   

Siden det er sørpeskredhistorikk regionen, det er mulige sørpeskredavsetninger i bekkeløpet 

til Gårdselva og dreneringsområdet er relativt stort, vurderes den årlige 

løsnesannsynligheten i Gårdselva til høyere enn 1/100. Durmålelva og de tre andre omtalte 

bekkene, vurderes løsnesannsynligheten å være lavere, men fortsatt høyere enn 1/1000.  

For å vurdere potensielle utbredelse av sørpeskred er RAMMS::Debrisflow tatt i bruk ved å 

tilpasse friksjonsparameterne til sørpeskreddynamikken (kap. 3.8). Vedlegg 3D6 viser er 
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eksempel på sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/1000 med friksjonsparametere 

My = 0,05 og Ksi = 3000 m/s2. I eksempelet som vises er det lagt til grunn et utløsningsvolum 

på ca. 2000-3000 m3 for sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Sørpeskredmassene 

passerer kartleggingsområdet ved alle fire elve- og bekkeløpene.  

Bekkene og forsenkningene i de andre dreneringsfeltene er mindre nedskjært og ofte med 

flere forgreininger. Dreneringsfeltene er mindre enn 0,4 km2 og primært nedenfor 

skoggrensen. I den nordlige delen av påvirkningsområdet må evt. sørpeskredmasser passere 

slake, lite nedkjærte områder over relativt lange avstander før sørpeskredmassene evt. når 

inn i kartleggingsområdet. 

Vi vurderer derfor at den årlige sannsynligheten for sørpeskred i kartleggingsområdet er 

høyere enn 1/100 i utløpet til Gårdelva, samt høyere enn 1/1000 og 1/5000 i Durmålselva, 

bekken som drenerer Tovatnet og bekken nord for Tovatnet. Det er tatt høyde for erosjon av 

løsmasser i sidekantene i utløpet av disse elvene og bekkene ifm. sørpeskred (se. kap. 6.2.4).  

6.2.6.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Gårdelva er tilnærmet fri for skog. Det er kun glissen lauvskog i sidekantene. Det er dermed 

ingen forskjell på dagens forhold og for andre vegetasjonsforhold. 

I Durmålselva, samt bekkene nord for Gårdelva, er det noe mer skog i elve- og bekkeløpene. 

Dersom skogtettheten avtar, vil løsnesannsynligheten øke. Modelleringen av sørpeskred 

med antatt årlig sannsynlighet på 1/5000 under dagens forhold er derfor benyttet som 

grunnlag for vurdering av sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 under andre 

vegetasjonsforhold. Skogens effekt på skredutbredelsen av sørpeskred er vanskeligere å 

kvantifisere enn løsnesannsynligheten, da skogens effekt både kan virke økende 

(medrivning) og bremsende (mer friksjon) på utbredelsen.  

I de mindre bekkene ellers i påvirkningsområdet kan det går mindre sørpeskred, men disse 

vurderes ikke å gi skader av betydning i kartleggingsområdet da bekkene pga. samme 

forhold som nevnt i avsnittet ovenfor. 

Vi har derfor i vurderingen under andre vegetasjonsforhold lagt til grunn økt 

løsnesannsynligheten for Durmålselva, samt bekken fra Tovatnet og bekken nord for 

Tovatnet.  Faresonene dimensjonert av sørpeskred under andre vegetasjonsforhold er derfor 

betydelig økt i utløpet av denne elven og disse bekkene sammenlignet med faresonene under 

dagens forhold. 

6.2.7 Andre faremomenter  

I ravinene og bekkeløpene markert i vedlegg 3C kan den komme en puls med større 

vannføring dersom de faste sørpeskredmassene stopper høyere oppe i dreneringsfeltet. De 

samme ravinene og bekkeløpene kan under flomsituasjoner ha stor vannføring. 

Kartleggingsområdet er under marin grense. Geotekniske problemstillinger, inkl. kvikkleire, 

kan dermed være aktuelt. 
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6.3 Samlede faresoner 

6.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Det er faresoner med årlig sannsynlighet høyere enn 1/100, 1/1000 og 1/5000 i 

kartleggingsområdet (Figur 29 og Vedlegg 3E). Faresonene er dimensjonert av sørpeskred i 

utløpet til Durmålselva, Gårdselva, bekken fra Tovatnet og bekken nord for Tovatnet. I de tre 

nordligste ravinene er faresonene dimensjonert av jordskred.  

Alle bygninger i området tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet mot skred.  

 

 

Figur 29: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 3 – Bukkskinn.  
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6.3.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 i området. 

Faresonene er dimensjonert av sørpeskred. Faresonene er i tilknytning til de samme 

områdene som under dagens vegetasjonsforhold. 

6.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Det er ingen kjente, tidligere skredfare dekkende for kartleggingsområdet.  

6.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Ravinene nedenfor 50 moh. er betydelig større og mer nedskjært sammenlignet med 

ravinene/bekkeløpene i kartleggingsområde 1 og 2. Dette antas å være pga. en kombinasjon 

av lettere eroderbare masser, større mektighet på eroderbare masser og tidvis større 

vannføring med erosjonspotensial. Ravinene er vurdert å være dannet primært ved erosjon. 

Pga. ravinenes bratte sidekanter i letteroderbare masser er det vurdert at mindre 

utglidninger i sidekantene også kan ha vært en bidragsyter til dannelsen av disse. Slike 

utglidninger kan følge ravinene når det er stor vannføring. Det er tatt høyde for et slikt 

skredforløp, selv om ravinene hovedsakelig er dannet av erosjon, ved å skissere en faresone 

for jordskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 i disse ravinene.  

Som presisert i tidligere avsnitt om stedspesifikk usikkerhet, er det usikkerhet knyttet til 

løsneområder for sørpeskred. Av bekkeløpene som er vurdert å være aktuelle 

sørpeskredbekker med årlig sannsynlighet høyere enn 1/5000, vurderes det å være størst 

usikkerhet knyttet til bekken nord for Tovatnet. Denne har like stort nedbørsfelt som bekken 

fra Tovatnet, men siden bekken er todelt gjennom myrområdene der sørpeskred mest 

sannsynlig utløses, er det usikkert om vannføringen blir like stor i disse områdene. Det er tatt 

høyde for denne usikkerheten ved å vurdere den på lik linje som bekkeløpet fra Tovatnet. 
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7 Område 4 – Rossfjordstraumen 

7.1 Områdebeskrivelse 
Område 4 – Rossfjordstraumen strekker seg fra Gammelgårdsneset i sør opp til Seljeneset i 

nord, en strekning på ca. 2,6 km. Området er lokalisert fra kystlinjen opp til ca. 30-40 moh. i 

en øst-sørøstvendt fjellside med toppunktene Nonskarshaugen (337 moh.), Kraknestinden 

(527 moh.) og Småtindan (451 moh.). 

 

Figur 30: Oversiktskart over kartleggings- og påvirkningsområde Rossfjordstraumen  

Den sørlige delen av området ligger utenfor aktsomhetssonene for alle skredtypene. Fra 

Konselva til nordenden av kartleggingsområdet er det aktsomhetssoner for jord- og 

flomskred i tilknytning til bekker, elver og andre forsenkninger. Kun den nordligste av disse 

passerer hele kartleggingsområdet og når ut i Rossfjorden. Utstrekningen til de andre 

aktsomhetssonene for jord- og flomskred stopper omtrent midt i området. NVEs 
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aktsomhetssone for snøskred når delvis inn i den nordvestlige delen av området, mens NGIs 

aktsomhetssone for snø- og steinskred når omtrent ned til områdets vestlige avgrensning 

(NVE, 2022). 

 

Figur 31: Oversiktsbilde av den sørlige delen av kartleggingsområde. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i vedlegg 4A.  

 

Figur 32: Oversiktsbilde av den nordlige delen av kartleggingsområde. Mer detaljerte 
oversiktsbilder finnes i vedlegg 4A. 

7.1.1 Befaring 

Registreringskartet (vedlegg 4C) viser blant annet registreringer under befaringen 

(infopunkter), samt sporlogg til fots og med drone. De mest relevante infopunktene 

registrert under befaringen er listet i Tabell 12. Alle befaringsnotatene finnes i GIS-

leveransen.   
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Tabell 12: De meste relevante informasjonspunktene (vedlegg 4C) fra befaringen i område 4.  

Infopunkt Beskrivelse 

239, 245, 
247, 301, 303 

Dypt, nedskårne raviner. Ca. 5 m dyp. Relativt god vannføring. 

248, 249, 
256, 314 

Ravine 1-3 m med svært liten vannføring 

259 Flere raviner med høyde på 1-2 m. Snøskredhendelse registrert i NVE-atlas 
nedenfor dette området 

261 Mulig sørpeskred vifte 

264, 267-
273, 277, 
278, 313 

Bekkeløp med stikkrenner på 50-90 cm. Mest vann i bekkene med størst 
stikkrenne 

296 Lokal. Kjente kun til skredet fra 1916. Mente det var et sørpeskred. Gikk 
langt nedpå markene. Tok bebyggelsen. Står ingen bygg der i dag. 

300 Lokal. Kjenner til at det går snøskred oppe i liene, men vet ikke om at det 
har gått langt ned. 

310 Masseuttak. Sannsynligvis morene. Hovedsakelig sand, men også grus 
stein og blokk 

321 Bekk med mye leire i jorda. Nylige terrenginngrep for erosjonssikring. 

322 Flere mindre utrasinger langs bekken. Mye leire/finstoff. 

 

7.1.2 Topografi 

I kartleggingsområdet er terrenget generelt slakere enn 10°. Terrenghelningen er brattere 

enn 27° bare i tilknytning til sidekantene til dreneringsveier, bekker, elver og andre 

forsenkninger. 

Vest for kartleggingsområdet stiger terrenget gradvis brattere opp til fjelltopphøyde på 300-

500 moh. Opp til ca. 140 moh. er terrenghelningen slakere enn 27°. Ovenfor 140 moh. til 

fjelltopphøyde er terrenghelningen generelt brattere enn 27°. Mot toppen av 

Nonsskarshaugen og Kraknestinden er terrenghelningen stedvis brattere enn 45°.   

De største forsenkningene og bekkene i området kommer ned i kartleggingsområdet sør for 

Luneborg og sør for Seljeneset. Det er ellers mange små forsenkninger langs hele fjellsiden. 

Felles for de alle er at de er begrenset nedskjært ned til ca. 50 moh. og dypere nedskjært 

nedenfor denne høyden.  

7.1.3 Drenering 

Dreneringen i fjellsiden er begrenset til lokal avrenning, og det er ingen store nedbørsfelt 

som drenerer inn i kartleggingsområdet. Basert på dreneringsfelt generert i Scalgo (Scalgo, 

2022) er dreneringsfeltene til bekkene og forsenkningene i fjellsiden begrenset til <0,5 km2. 

Dette gjelder også for de to litt større forsenkningene i fjellsiden, som kommer ned 

henholdsvis ved Luneborg og Seljeneset. 
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Under befaringen ble det observert noen dypt nedskårne raviner med en del vannføring og 

relativt store stikkrenner gjennom veien. I kartleggingsområdet er dreneringen konsentrert i 

færre forsenkninger. I påvirkningsområdet er det flere, mindre forsenkinger. Noe av 

dreneringen er styrt av menneskelig aktivitet, som skogsbilveier eller avskjærende grøfter.  

7.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000 (NGU, 2022a) består berggrunnen i 

fjellsiden primært av glimmerskifer. Toppryggen på Nonsskarshaugen er kartlagt som 

granittisk gneis. Toppen av Kraknestinden, samt noe øst og vest for toppen, er kartlagt som 

kvartsskifer, med noen bånd med marmor.  

Det er synlig berg i dagen primært ovenfor 350 moh. Basert på dronebilder faller lagdelingen 

ved Kraknestinden, samt bergblotninger sør for dette, moderat (20-30°) mot sørøst. 

Lagdelingen faller dermed tilnærmet parallell med fjellsiden fra Svartberg og sørover. 

Lagdelingens sprekkeavstand er på opptil flere meter ved Kraknestiden, men betydelig 

mindre enn dette ved andre bergblotninger. 

NGUs løsmassekart i målestokk 1:250 000 (NGU, 2022b) viser at det er marine 

strandsedimenter opp til ca. 50 moh. En grunnvannsbrønn ved Konsen, sør i 

kartleggingområdet, viser at det ved borepunktet var 31,5 m til fast fjell. Løsmassene er 

beskrevet som grus, jord og leire (NGU, 2022c). Ovenfor dette er det kartlagt morene med 

avtagende tykkelse oppover i dalsiden. På ca. 330 moh. er det kartlagt to mindre avsetninger 

av randmorene. Ovenfor ca. 350 moh. er det kartlagt bart fjell.  

De stedvis dype ravinene tyder på tykt løsmassedekke nedenfor ca. 50 moh., der det er 

kartlagt marine strandsedimenter. Ovenfor dette er det grunnere raviner, som tyder på 

grunnere løsmassedekke og/eller mindre eroderbare masser. Dette stemmer med NGUs 

løsmassekart, som viser morene med avtagende mektighet. Fra ca. 350 moh. og oppover er 

det store områder med fast fjell i dagen. Det synlig berg i dagen, samt synlig berg i flere av 

bekkeløpene. Dette indikerer et grunt lag med humus og forvitringsmaterialer over fast fjell. 

Det er en tydelig, slak vifteformasjon ved infopunkt 261. Siden det er slak, er den 

sannsynligvis dannet av masseførende flom eller sørpeskred. 

7.1.5 Skog 

Fra havnivå opp til ca. 50 moh. er det primært dyrka mark og ingen høyere vegetasjon. 

Unntaket er enkelte plata granfelt eller lauvskog som skiller områdene med dyrka mark. 

Over ca. 50 moh. er det primært lauvskog opp til tregrensen på ca. 350 moh. Det er også 

spredte, planta grantrefelt. Det største av disse ligger helt i nordenden av 

kartleggingsområdet. Basert på skogdata (NIBIO, 2022) og befaringsobservasjoner er 

kronedekning generelt større enn 80%. Rundt tregrensen på ca. 350 moh. er det mer glissen 

skog og kronedekning mindre enn 80%. Ovenfor tregrensen på ca. 350 moh. er det ingen 

høyere vegetasjon (NIBIO, 2022). 

Skogen er klassifisert som produktiv skog i AR5 datasettet (NIBIO, 2022). Skogen i området er 

primært lauvskog, men med enkelte planta gransskogfelt. Befaringsobservasjoner og 

flybilder fra 2006, 2011, 2016 og 2021 viser at det har blitt flatehogst i et område sør for 
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grantrefeltet i den nordlige delen av området før 2006 (ovenfor infopunkt 238-241). I dette 

området er det også skogsbilveier.   

 

Figur 33: Kart som viser kronedekning og hogstutsatt skog. I vurderingen av skredfare under 
andre vegetasjonsforhold er det den hogstutsatte skogen som forutsettes at kan bli borte 
(kap. 3.10.3). 

7.1.6 Flybilder 

Flybildene fra 2006, 2011, 2016 og 2021 (Kartverket, 2022) viser ellers ingen tegn til endring i 

skogen, som evt. kunne indikert fersk skredaktivitet. 

7.1.7 Historiske skredhendelser 

Skredhendelsene som vurderes å ha relevans for utredningen er beskrevet i Tabell 6. 

Skredhendelsene er enten registrert i NVE Atlas (NVE, 2022) eller er oppgitt av lokale under 

befaringen.  
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Det er registrert en snøskredhendelse i kartleggingsområdet ved Luneborg i Lenvik. Lenvik 

var kommunen kartleggingsområdet var i før 2020, da Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy ble til 

Senja kommune. Basert på beskrivelsen i NVE Atlas er det ikke entydig om skredet gikk ved 

Luneborg i kartleggingsområdet, eller om det gikk på gården Luneborg i Målselv kommune 

(som før 1848 var inkludert i Lenvik prestegjeld). Informasjon under befaringen tilsier likevel 

at det var i dette området skredet gikk. Under befaringen hadde et par lokale kjennskap til 

skredet i 1916. Ifølge de lokales informasjon var det et sørpeskred, som gikk lang ned på 

områdene med dyrka mark(trolig til sjøen). De bekreftet at bebyggelse ble tatt, slik 

beskrivelsen i NVE Atlas tilsier. Bebyggelsen ble ikke oppbygd, og det står dermed ikke 

bygninger der skredet gikk.  

I tillegg til denne hendelsen, ble det en lokal nevnt at det hadde løsnet snøskred oppe i 

fjellsiden, men at skredene ikke hadde hatt lange utløp ned mot bebyggelsen. 

Det kan som tillegg nevnes at det er registrert et sørpeskred i Sagelva, ca. 2,2 km nord for 

kartleggingsområdet. Det er også registrert et snøskred i utløpet til Storelva, ca. 0,7 km sør 

for kartleggingsområdet. Basert på de topografiske forholdene i Storelva, samt og 

sørpeskredhistorikken i Sagelva og i kartleggingsområdet, er det trolig et sørpeskred. 

Tabell 13: Utvalgte historiske skredhendelser for området. 

Skredtype Tidspunkt Beskrivelse 

Snøskred Februar 
1916 

Lenvik. Luneborg. Den 1. februar 1916 gjekk eit snøskred på 
Luneborg. To menneske døde; gardbrukar Magnus Ingebrigtsen, 
41 år, og sonen Marthin Sigfrid, 3 år. Begge vart gravlagde 12. 
februar 1916. Det går ei lita elva forbi husa, og eit snøskred 
demde denne elva oppe i fjellet, braut ned og tok med seg store 
snømassar kl. 02.00 rett mot tunet. I huset låg Magnus 
Ingebrigtsen, kona hans og ein 3 års gut og sov. Kona overlevde, 
sterkt skadd. Skredet tok også stabbur og uthus. "Omkom ved 
sneskred der om natten knuste den del av huset hvor han og ? 
laa." Ved sida av Luneborg vart også eit anna bustadhus teke. 
Der sat folka oppe om natta i frykt for stormen, og desse klarte å 
redde seg ut då dei høyrde skredet kom. 
OBS! Der er ein gard Luneborg i dagens Målselv kommune, tidl. 
Lenvik prestegjeld (NVE, 2022) 

Snøskred Ukjent Snøskred har løsnet i fjellsiden, men ikke hatt lange utløp ned til 
bebyggelsen. Svært usikker beskrivelse. 

 

7.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

Det foreligger ingen informasjon om tidligere skredfareutredninger med relevans for 

kartleggingsområdet, og heller ingen lokale hadde informasjon om dette.  

7.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området. Det ble 

heller ikke observert under befaringen eller informert om av lokale.  
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7.2 Vurdering av skredfare 

7.2.1 Steinsprang 

Inne i selve kartleggingsområdet finnes ingen skrenter som er brattere enn 45°. Steinsprang 

fra lokale skrenter i kartleggingsområdet er derfor ikke aktuelt. 

Ved Nordskarhaugen og Svarteberget, i sør og midten av påvirkningsområdet, er det noen 

lave skrenter (<10-20 m) sammenlignet med avstanden fra kartleggingsområdet (>500 m). 

Siden det er tett skog helt opptil foten av skrentene, antas det at det ikke er aktiv ur 

nedenfor disse skrenten. Heller ingen blokker ble observert på dronebilder, men 

enkeltblokker kan evt. være skjult av den tette skogen og vegetasjonen. Modelleringer av 

steinsprang med Rockyfor3D viser at evt. utfall stopper på god avstand fra 

kartleggingsområdet (Vedlegg 4D1). Både sannsynligheten for at blokker utløses og 

sannsynligheten for utløp inn i kartleggingsområdet er dermed lav. 

Den nordvendte siden av Kraknestinden, nord i påvirkningsområdet, er det skrenter med 

høyde opptil 30-40 m. Siden skrentene er lokalisert ovenfor tregrensen, er det ikke tett skog 

opptil skrentene, men det er lav vegetasjon (torv og lyng). Det er ikke spor i vegetasjonen 

som kan tyde på ferske utfall. Det er begrenset med steinsprangavsetninger (Vedlegg 4A). 

Det er kun nedenfor den østlige delen av skrenten det er observert en tydelig steinsprangur. 

Basert på dronebilder faller lagdelingen moderat (20-30° mot sørøst), som er relativt gunstig 

for stabiliteten. Alle disse forholdene tilsier lav løsnesannsynlighet. 

Skrentene har en lav høyde (<40 m) sammenlignet med avstanden fra kartleggingsområdet 

(>800 m horisontalt). Foten av ura stopper ca. 50 m nedenfor skrenten. Blokkene med lengst 

utløp er avsatt ca. 100 m nedenfor skrentene. Lagdelingens sprekkeavstand er på opptil flere 

meter, som potensielt gir store avløste blokker. Modelleringer i Rockyfor3D med blokker på 

1-5 m3 viser at steinsprang avsettes på god avstand fra kartleggingsområdet (vist med 1 m3 i 

Vedlegg 4D1). Alle disse forholdene tilsier at blokker som løsner avsettes ovenfor 

kartleggingsområdet. 

Skogen i området har ikke betydning for at blokkene som evt. utløses stopper ovenfor 

kartleggingsområdet, da det er lang avstand med slakt terreng mellom skrentene og 

kartleggingsområdet. 

På grunn av kombinasjonen av lav løsnesannsynlighet og lav sannsynlighet for at steinsprang 

når inn i kartleggingsområdet når det først utløses, vurderes det at den årlige 

sannsynligheten for steinsprang er lavere enn 1/5000 i kartleggingsområdet. Dette vurderes 

også å være gjeldende under andre vegetasjonsforhold. 

7.2.2 Steinskred 

I påvirkningsområdet faller lagdelingen moderat mot sør, og dermed innover i fjellsiden 

(Vedlegg 4A). Lagdelingen ligger dermed ikke til rette for at større volum utløses som 

steinskred. Det er heller ingen andre gjennomskjærende sprekkesett eller svakhetssoner 

som avløser større volum. Det er ikke steinskredavsetninger i tilknytning til de aktuelle 
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skrentene. I tillegg viser NGUs inSAR-data (NGU, 2022) at det er neglisjerbar bevegelse på 

toppen av Kraknestinden.  

Skogen i området har neglisjerbar betydning for den årlige løsnesannsynligheten for 

steinskred. 

Den årlige sannsynligheten for steinskred i påvirkningsområdet vurderes følgelig til lavere 

enn 1/5000. Dette gjelder også under andre vegetasjonsforhold (uten skog).  

7.2.3 Snøskred 

7.2.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

I den østvendte siden til Nonskarshaugen, sør i påvirkningsområdet, er områdene med 

terrenghelning 27-55° generelt dekket av tett nok skog til å hindre at snøskred utløses 

(Vedlegg 4A). Mot toppen av Nonskarshaugen er ikke hele skogen tett nok til å hindre at 

snøskred utløses (Vedlegg 4A). Lauvskogen i området har en kronedekning på ca. 50-90%. 

Siden det er tett skog like ovenfor det potensielle løsneområdet, som hindrer en del 

vindtransport inn i området, samt nesten tett nok skog i det potensielle løsneområdet, 

vurderes den årlige sannsynligheten for at snøskred utløses til lavere enn 1/5000 i området. 

I den nord-, øst- og sørøstvendtvendte siden til Kraknestinden, fra midten av 

påvirkningsområdet og nordover, er det områder med terrenghelning 27-55° og uten skog 

som er tett nok til å hindre at snøskred utløses (Vedlegg 4A). Den årlige 

løsnesannsynligheten vurderes å være høyere enn 1/100, pga. snøskredhistorikk, stedvis 

konkave formasjoner i løsneområdene, løsneområder i le for nedbørsførende vindretninger 

(SV, V og NV) og relativt store henteflater for vindtransportert snø øst for løsneområdene.  

I et forsøk på å beregne potensiell utbredelse av snøskred, er programvaren 

RAMMS::Avalanche tatt i bruk. Snøskredet som er registrert i NVE Atlas, er av liten relevans 

for å kalibrere modellene, da det ikke finnes klimadata fra 1916 da skredet gikk og skredets 

utbredelser er ukjent. Trolig stoppet snøskredet i fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet, 

mens kun det påfølgende sørpeskredet nådde ned i kartleggingsområdet. Det er følgelig for 

lite informasjon om skredet til at det er relevant å modellere. Som inputdata i modellering er 

det tatt utgangspunkt i de meteorologiske dataene ved Tranøybotn II og Gibostad (Feil! Fant 

ikke referansekilden.) i dagene før det gikk skred ned mot Trollvik i 1986, samt 

klimaanalysen i området (kap. 2.10). Selv om løsneområdene i Trollvik er vestvendte og 

løsneområdene i dette kartleggingsområdet er nord-, nord-øst og østvendte, er det benyttet 

de samme inputdataene i modelleringen for de ulike gjentaksintervallene (Tabell 7). Dette da 

det også i de vestvendte løsneområdene i Trollvik ble tatt høyde for vindtransportert snø, da 

vinden dreide mot øst etter snøfallet fra vestlig sektor. Løsneområdene i dette tilfelle er 

minst like utsatt for vindtransport av snø, siden de er i le for nedbørførende vindretning. De 

har på den andre siden noe mindre henteområder sammenlignet med løsneområdene i 

Trollvik. Skogens bremsende effekt er inkludert ved å kjøre simuleringer både med og uten 

skog.  
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Vedlegg 4D3 viser et eksempel på beregningsresultat av snøskred med antatt årlig 

sannsynlighet på 1/1000. Bergeningsresultatene som vises er kjørt med 1,5 m 

bruddkanthøyde, med skog som bremsende effekt og friksjonsparametere tilpasset 300L. 

Modelleringsresultatet viser at snøskred fra de skisserte løsneområdene stopper i fjellsiden 

ovenfor kartleggingsområdet.  

Beregningsresultat av snøskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/5000, med 1,8 m 

bruddkanthøyde, med skog med bremsende effekt og friksjonsparametere tilpasset 300L, 

viser marginalt lengre utløp enn snøskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/1000 vist i 

vedlegg 4D3. Modelleringsresultatet viser at snøskred fra de skisserte løsneområdene 

stopper ovenfor kartleggingsområdet, med unntak av øvre deler av kartleggingsområde ved 

Rotnes.  

Basert på skredhistorikken, klimaanalysene og modelleringsresultatene, vurderes den årlige 

sannsynligheten for snøskred i kartleggingsområdet til høyere enn 1/5000 ved Rotnes. Med 

unntak av dette området er den årlige sannsynligheten for snøskred lavere enn 1/5000 i 

kartleggingsområdet. 

7.2.3.2 Under andre vegetasjonsforhold  

Siden den hogstutsatte skogen i området er i terreng slakere enn 25° (kap. 2.11) vil det ikke 

oppstå nye løsneområder for snøskred. Dersom den hogstutsatte skogen forsvinner vil det 

derimot føre til at snøskred får noe lengre utløp da skogens bremsende effekt avtar noe. Ved 

utarbeidelse av faresoner under andre vegetasjonsforhold er det tatt utgangspunkt i de 

samme modelleringene som under dagens vegetasjonsforhold, men modelleringene uten 

skog er mer vektlagt. Vedlegg 4D3 viser et beregningsresultat uten skogen som bremsende 

effekt, men ellers like inputparametere som beskrevet ovenfor (1,5 m bruddkanthøyde, 

300L). Disse viser at snøskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/5000 (iht. Tabell 7) kan nå 

inn i kartleggingsområdet ved Rotnes, men ellers at snøskred vil stoppe i fjellsiden ovenfor 

kartleggingsområdet.  

Ved Rotnes er følgelig faresonene dimensjonert av snøskred under andre vegetasjonsforhold 

økt noe sammenlignet med dagens forhold. Snøskred med årlig sannsynlighet på 1/100 og 

1/1000 stopper ovenfor kartleggingsområdet. 

7.2.4 Jordskred 

7.2.4.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Nedenfor ca. 50 moh., som inkluderer kartleggingsområdet, er det marine 

strandavsetninger med stor mektighet. Avsetningene består av leir, silt, sand og grus og er 

svært lett eroderbare. Det er observert aktiv erosjon i tilknytning til bekkene den sørlige 

delen av kartleggingsområdet. I tillegg er enkelte av ravinene der det renner en del vann 

dypt nedskåret (opptil 5 m). Disse vurderes hovedsakelig å være dannet under 

flomsituasjoner eller under andre dreneringsregimer, med erosjon i sidekantene. Mindre 

utglidninger i de bratte sidekantene kan ikke utelukkes. Under flomsituasjoner, med høy 

vannføring gjennom ravinen, kan massene spyles videre nedover ravinen som et kanalisert 

jordskred eller små flomskred med finkorna masser. Det er kun den nordligste av ravinene i 
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kartleggingsområdet som har sidekanter som er vedvarende bratte og høye nok til å gi 

utglidninger som kan gi skredskader av betydning. I de andre ravinene kan det også løsne 

små utglidninger, men disse vil ikke gi skader av betydning da sidekantene kun er et par 

meter høye og gradienten i bunnen av ravinene er slak. 

I påvirkningsområdet ovenfor ca. 50 moh. er det morene med avtagende mektighet 

oppover i fjellsiden. Ovenfor ca. 350 moh. er det bart fjell. Befaringsobservasjoner og 

terrenganalyser tilsier at det er svært begrenset tykkelse på løsmassene der det er kartlagt 

morene, også der det av NGU er kartlagt tykt moredekke mellom ca. 50-125 moh. Det er 

observert noen (5-6) mulige utglidninger sør for Krakestinden, men disse er svært grunne og 

har kun hatt utløp på noen 10-talls meter og stedvis uten tydelige avsetninger. Det er derfor 

ikke entydig om det er utglidninger eller for eksempel erosjonssår ifm. utvasking (Vedlegg 

4A).  

Det er observert en del bekker og forsenkinger, men disse vurderes å være dannet av 

erosjon som følge av avrenningen i fjellsiden og ikke av jordskred. Dette da det ikke er 

observert avsetninger, som vifteformasjoner eller leveér, langs forsenkningene. Det er heller 

ikke tegn etter jordskred der det går skogsbilveier. Det vurderes derfor at de grunne 

morenemassene ligger stabilt, selv om de stedvis ligger i terreng brattere enn 25°.  

Det er valgt å tegne en faresone dimensjonert av jordskred kun i tilknytning til den nordligste 

av ravinene i kartleggingsområdet. Siden den utløsende årsaken vurderes å være erosjon i 

bunnen av ravinen, er det tatt utgangspunkt i veilederes føringer for faresoner i tilknytning til 

terrassekanter når faresonene er utarbeidet. Det er derfor ikke utført modelleringer. Den 

årlige løsnesannsynligheten for slike hendelser vurderes til lavere enn 1/100, men høyere enn 

1/1000 og 1/5000, da skogen i ravinene til en viss grad stabiliserer massene. Den årlige 

løsnesannsynligheten for jordskred i morene- og forvitringsmassene i påvirkningsområdet 

vurderes til lavere enn 1/5000. 

7.2.4.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Dersom skogen blir borte i ravinene i kartleggingsområde, vil løsnesannsynligheten for 

utglidninger øke.  

Skogen i påvirkningsområdet vurderes ikke å ha påvirkning på jordskredfaren i 

kartleggingsområdet. Løsnesannsynligheten for jordskred vil øke noe, men fravær av spor 

etter jordskred tilsier lav løsnesannsynlighet. Evt. utglidninger vil være små og avsettes 

ovenfor kartleggingsområdet, eller ha ubetydelig skadepotensial dersom de når inn i 

kartleggingsområdet.    

Faresonen i den nordligste ravinen er derfor økt noe under andre vegetasjonsforhold 

sammenlignet med faresonene under dagens vegetasjonsforhold.  

7.2.5 Flomskred 

I påvirkningsområdet er det en del elver, raviner og bekkenedskjæringer, men disse renner 

stedvis på fast fjell, er generelt svært lite nedskjært og med lite tilgang på løsmasser der 

terrenghelningen er bratt nok til at flomskred kan utløses. Det er ikke historikk for flomskred 
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i kartleggings- eller påvirkningsområdet, og det er heller ikke observert spor etter flomskred i 

disse områdene. Ved hyppige flomskred ville det vært forventet at det hadde bygget seg opp 

tydelige vifter, gjerne med leveér, kanaler eller lignende. Den kartlagte vifteformasjonen ca. 

midt i påvirkningsområdet vurderes å være bygget opp av sørpeskred, og ikke flomskred. 

Skogen i området vurderes ikke å ha betydning for løsnesannsynligheten for flomskred, da 

geomorfologien, med fravær av tegn etter flomskred, også vurderes å være representativ for 

forhold med mindre skog.  

Vi vurderer derfor at den årlige løsnesannsynligheten for flomskred i påvirkningsområdet er 

lavere enn 1/5000.  

7.2.6 Sørpeskred 

7.2.6.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Like sør for Luneborg, omtrent midt i kartleggingsområdet, er det registrert en 

sørpeskredhendelse (Vedlegg 4A). Basert på beskrivelsen var det et snøskred som demte 

opp elva lengre oppe i fjellsiden, og som deretter ble utløst som et sørpeskred. Dette er en 

velkjent utløsende årsak til sørpeskred.  

Sørpeskredet gikk i 1916, og dermed i en periode med mindre skog enn i dag. Basert på 

topografiske forhold og hvor elveløpet renner, antas det at snøskredet har løsnet ved de 

øverste løsneområdene på ca. 400 moh. og hatt utløp ned i toppen av bekkeløpet på ca. 350 

moh. Alternativt kan snøskredet ha løsnet i toppen av bekkeløpet, på ca. 340 moh., der 

bekkeløpets helning overstiger 27°, og demt opp bekken noe lengre nede. Uavhengig av 

dette vurderes løsneområdet å ha vært i toppen av bekkeløpet, på ca. 350 moh. 

Dreneringsfeltet til bekken der sørpeskredet ble utløst er på 0,19 km2, og dermed av svært 

begrenset størrelse. Størrelsen på dreneringsfeltet har lite å si når bekker blir demt opp av 

snøskred eller av andre forhold. I slike tilfeller kan sørpeskred utløses i svært små 

dreneringsfelt. I utløpet av bekken er det en tydelig, slak vifteformasjon, som vurderes å 

være bygget opp av flere sørpeskredhendelser. Utbredelsen på vifta er noe usikker, men er 

kartlagt omtrent ned til den øvre grensen av kartleggingsområdet. Vann og sørpe kan nå 

lengre ned enn dette, slik også beskrivelsen av sørpeskredet indikerer. Den årlige 

løsnesannsynligheten for sørpeskred i bekkeløpet med vurderes til høyere enn 1/100.  

For å vurdere potensielle utbredelse av sørpeskred er RAMMS::Debrisflow tatt i bruk ved å 

tilpasse friksjonsparameterne (kap. 3.8). Siden det er kjent sørpeskredhistorikk i bekkeløpet, 

er det lagt vekt på både modelleringene med erosjon og uten erosjon i bekkeløpet (kap. 3.8). 

Modelleringene med erosjon har vanligvis mer sideveis utbredelse enn modelleringene uten 

erosjon. Modelleringer med løsnevolum på hhv. ca. 1000 m3 med erosjon (Vedlegg 4D6) og 

ca. 4000 m3 uten erosjon viser omtrent samme utbredelse og når helt ned til havet i to 

armer. Disse modelleringene antas å representere sørpeskred med en antatt årlig 

sannsynlighet på 1/1000.     

For sørpeskred med antatt årlig sannsynlighet på 1/100 og 1/5000 er modelleringene med 

løsnevolum på hhv. ca. 1600 m3 uten erosjon og ca. 1800 m3 med erosjon (og 
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friksjonsparametere iht. Feil! Fant ikke referansekilden.) mest representative for 

utbredelsen av faresonene. Disse viser hhv. noe mindre og større utbredelse enn sørpeskred 

med årlig sannsynlighet på 1/1000 (Vedlegg 4D6). 

Ellers i påvirkningsområdet er dreneringen konsentrert i mindre bekker med nedbørsfelt 

<0,5 km2, og for det meste mindre enn 0,3 km2.  Bekkeløpene er generelt dekket av tett skog 

og er lite nedskjært. På grunnlag av dette vurderes den årlige løsnesannsynligheten til 

høyere enn 1/5000, men lavere enn 1/1000. 

For å vurdere potensiell utbredelse av sørpeskred i disse bekkene, er 

modelleringsresultatene med et løsnevolum på ca. 2500 m3, uten erosjon og 

friksjonsparametere iht. Feil! Fant ikke referansekilden. for sørpeskred med årlig 

sannsynlighet på 1/5000 lagt til grunn (Vedlegg 4D6). Disse resultatene viser at sørpeskred 

passerer veien i den nordlige delen av kartleggingsområdet, der terrenghelningen er 

brattere lengre ned i fjellsiden. I den sørlige delen av kartleggingsområdet, stopper 

skredmassene omtrent ved veien. 

Det vurderes følgelig at den årlige sannsynligheten for sørpeskred er høyere enn 1/100 sør 

for Luneborg, der det er sørpeskredhistorikk, samt høyere enn 1/5000 i de fleste av de andre 

bekkeløpene. Det er tatt høyde for erosjon i ravinenes sidekanter i kartleggingsområdet ved 

sørpeskredhendelser ifm. bestemmelse av faresonenes utbredelse.   

7.2.6.2 Under andre vegetasjonsforhold 

I den øvre delen av bekkeløpet sør for Luneborg (vedlegg 4A), der det er sørpeskredhistorikk, 

er skogen ikke definert som hogstutsatt (Figur 33). I den øvre delen av bekkeløpet, der det er 

mest sannsynlig at sørpeskred utløses, er dagens forhold representativt for andre 

vegetasjonsforhold.   

I de andre bekkene er skogen definert som hogstutsatt høyere opp i bekkeløpene. I disse 

bekkeløpene vurderes det følgelig at løsnesannsynligeten øker under andre 

vegetasjonsforhold. Skogens effekt på skredutbredelsen av sørpeskred er vanskeligere å 

kvantifisere enn løsnesannsynligheten, da skogens effekt både kan virke økende 

(medrivning) og bremsende (mer friksjon) på utbredelsen. Modelleringen av sørpeskred med 

antatt årlig sannsynlighet på 1/5000 under dagens forhold er derfor benyttet som grunnlag 

for vurdering av sørpeskred med årlig sannsynlighet på 1/1000 under forhold med mindre 

skog.    

Vi har derfor i vurderingen under andre vegetasjonsforhold kun lagt til grunn økt 

løsnesannsynligheten i alle bekkene, med unntak av bekken sør for Luneborg. Faresonene 

dimensjonert av sørpeskred under andre vegetasjonsforhold er derfor betydelig økt 

sammenlignet med faresonene under dagens forhold. Faresonene er i tilknytning til de 

samme bekkeløpene som under dagens vegetasjonsforhold. 
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7.2.7 Andre faremomenter  

Forsenkningene markert som raviner/bekkenedskjæringer i vedlegg 4C kan tidvis ha stor 

vannføring og gi flomproblematikk. I tillegg vil stor vannføring kunne føre til erosjon i 

sidekantene, og dermed flom med noe masser. 

Et borepunkt i NADAG (NGU, 2022c) viser at det på borpunktet var 31,5 m løsmassedekke 

bestående av grus, jord og leire. Kartleggingsområdet er under marin grense. Geotekniske 

problemstillinger, inkl. kvikkleire, kan dermed være aktuelt. 

7.3 Samlede faresoner 

7.3.1 Under dagens vegetasjonsforhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000 i 

kartleggingsområdet (Figur 34 og Vedlegg 4E). Faresonene er for det meste dimensjonert av 

sørpeskred. Unntak er faresonene i de nordligste ravinene, der jordskred er 

dimensjonerende skredtype. Ved Rotnes er også snøskred vurdert å være aktuelt, men med 

lavere årlig sannsynlighet enn sørpeskred. 

Alle bygninger i kartleggingsområder tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet mot skred.  



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   100/175 
 

 

Figur 34: Faresoner for skred under dagens skogforhold i område 4 – Rossfjordstraumen.  

 

7.3.2 Under andre vegetasjonsforhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000 og 1/5000 i området. 

Faresonene er dimensjonert av sørpeskred. Faresonene er i tilknytning til de samme 

områdene som under dagens vegetasjonsforhold, men med noe større utbredelse. 

7.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Vi kjenner ikke til tidligere skredfarevurderinger i området. 

7.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Usikkerheten knyttet til spesielt sørpeskred er generelt betydelig som følge av lite spor etter 

tidligere skred og usikkerhet knyttet til hva som er reelle løsneområder. Usikkerheten 
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vurderes å være minst i bekkeløpet med sørpeskredhistorikk, pga. historikken og den 

tydelige sørpeskredavsetningen i elveutløpet. Usikkerheten vurderes å være størst knyttet til 

de nærliggende, for det meste skogkledde, bekkeløpene med små dreneringsfelt. Det er tatt 

høyde for denne usikkerheten ved at det er faresoner med årlig sannsynlighet 1/5000 i 

tilknytning til bekkene. 
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8 Område 5 – Rossfjordvatnet øst 

8.1 Områdebeskrivelse 
Kartleggingsområdet strekker seg fra Kjosmo i sør til Steinmo i nord, en strekning på 2,5 km 

(Figur 35). Det er spredt bebyggelse i området, på begge sider av Fv. 7872 Holmemoveien, 

både fritidsboliger og bolighus (Figur 36, Figur 37).  

Stort sett hele kartleggingsområdet er dekket av NVEs aktsomhetssoner for snøskred, og 

forsvarets snøskredkart viser utløpsområde ned i øvre del av området. NVEs 

aktsomhetssoner for jord- og flomskred og NGIs kart for snø- og steinskred dekker også en 

stor del av området.  

 

Figur 35: Oversiktskart over område 5-Rossfjordvatnet øst. 
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Figur 36: Terrenget i og ovenfor den nordlige del av område 5-Rossfjordvatnet øst. Foto tatt 
mot nord.  

 

 

Figur 37: Terrenget i og ovenfor den sørlige del av område 5-Rossfjordvatnet øst. Foto tatt 
mot øst. 
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8.1.1 Befaring 

Området ble befart til fots og i bil. Vi benyttet drone med kamera til å ta oversiktsbilder. 

Sporlogg fra befaring langs bakken og fra drone er vist i Vedlegg 5C.  

8.1.2 Topografi 

Kartleggingsområdet dekker det slake terrenget fra Rossfjordvatnet 0 moh. opp til rundt 40 

moh. Terrenget er vendt mot VNV. Ovenfor kartleggingsområdet strekker dalsiden seg opp 

mot Fagerfjellet, en markert rygg som går omtrent nord-sør. Toppunktet på ryggen er 

698 moh. ovenfor Kjosmo. Herfra faller ryggen mot nord. På baksiden av ryggen er det en 

markert dal før terrenget stiger videre opp mot enda en markert rygg der Elveskartinden 

820 moh. i nord og Blåtinden 870 moh. i sør, utgjør toppunktene. Dalen mellom de to 

ryggene faller mot nord og leder ut i Storelva, som renner inn i kartleggingsområdet ved 

Seljebakken.  

Fra Kjosmo til Seljebakken ligger kartleggingsområdet nedenfor fjellsiden under Fagerfjell, 

mens den nordlige del av kartleggingsområdet, nord for Seljebakken, ligger nedenfor 

Litjeberget og ryggen nord for Elveskartinden. Terrenghelning er vist i Vedlegg 5B.  

Fjellsiden ovenfor den sørlige del av området har en terrenghelning som er brattere enn 30° 

fra omtrent 100 moh. til 475 moh. Ovenfor 475 moh. blir det slakere, men med enkelte 

klippebånd med helning >50°. Nord for Storelva, ovenfor Seljebakken og Steinmo, stiger 

terrenget gradvis, og rundt 150 moh. blir det helninger >30°. Helt nord i dalsiden er partiet 

med terreng brattere enn 30° relativt lite, men mot sør er helningen over 30° opptil 250 

moh.  

8.1.3 Drenering 

Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet er drenert av en større elv, Storelva, og ellers av en 

rekke mindre ikke-navngitte bekker. De mindre bekkene har nedbørfelt som er avgrenset av 

fjellsiden, mens Storelva drenerer et betydelig større nedbørfelt som omfatter hele dalen 

mellom Fagerfjell-ryggen og Elveskartind-ryggen.  

8.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart i 1:50 000 over Lenvik (Zwaan, Landmark, Kristensen, & Sødal-

Pedersen, 2009) består berggrunnen i kartleggingsområdet og dalsiden over, av 

granatglimmerskifer. Et bånd med marmor går gjennom dalsiden. Det er trolig dette båndet 

som utgjør svabergene diskutert under skredfarevurderingene (avsnitt 8.2 nedenfor).  

Ifølge NGUs løsmassekart kartlagt i målestokk 1:250 000 (Sveian & Riiber, 1998), består 

løsmassene i nedre del av dalsiden av morenemasser, som avtar i tykkelse oppover i 

dalsiden. Øvre del av fjellsiden er kartlagt som skredmateriale. Nord for Kjosmo er det tre 

randmorener, som løper omtrent øst-vest, og er godt synlige i skyggekartet. Marin grense 

går rundt 60 moh.  

8.1.5 Registreringer 

Basert på skyggekart, flyfoto og observasjoner i felt, har vi tolket enkelte terrengformer som 

er av relevans for skredfarevurderingen. Disse er vist i registreringskartet i Vedlegg 5C. 
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Observasjonene er få, primært knyttet til bekkeløp/raviner. I flere av bekkeløpene er det 

tydelige tegn etter snøskred, med knekte trær. Disse er tegnet inn som «skredbaner» i 

registreringskartet.  

Det er ingen tydelige vifteformer som tyder på større skredavsetninger nedenfor ravinene. 

Eneste unntak kan være en vifteform i nedre del av Storelva, der den bebyggelsen ved 

Seljebakken ligger. Deler av denne vifteformen kan også være spor etter en morenerygg. I 

skyggekartet ser vi ingen tegn etter skredkanter fra tidligere jordskred, men det er flere 

mindre sår uten vegetasjon. Disse er markert som løsneområder for jordskred.  

Betydningen av formene er diskutert i avsnitt 8.2 nedenfor om vurdering av skredfare.  

8.1.6 Skog 

Det er skog i størsteparten av fjellsiden opptil omtrent 400 moh. (Figur 36, Figur 37, Figur 

38). Lauvskog er dominerende, med det er flere steder med større andel av barskog.  

I øvre del av dalsiden er skogen glissen, men i nedre deler er kronedekningen flere steder 

stor nok til å redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred betydelig (Figur 38).  

Store deler av skogen er klassifisert som «produktiv skog» (NIBIO, 2022). Til tross for at store 

deler av skogen er bjørk, vil den ifølge definisjonen i oppdraget være hogstutsatt, da den 

ligger i terreng med helning <25° (Figur 38). Disse deler av skogen må derfor antas fjernet for 

å vurdere faresoner under andre skogforhold enn dagens.  
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Figur 38: Kronedekning i forhold til utløsning av snøskred basert på SR16 beta, og 
Hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 ovenfor. 

8.1.7 Historiske skredhendelser 

Det er ikke registrert skredhendelser i området i NVE Atlas. Under befaringen nevnte flere at 

det har gått mindre snøskred i øvre del av fjellsiden, primært våte snøskred på vårparten, 

men disse hadde aldri vært i nærheten av bebyggelsen. Isnedfall var også forholdsvis hyppig 

på vårparten.  

8.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

NGI har tidligere gjennomført en skredfarevurdering for fire hyttetomter i 

kartleggingsområdet (NGI, 2007). GBnr er ikke angitt spesifikt for de vurderte tomtene, men 

de er inntegnet i kart, og vi antar det dreier seg og byggene som nå er Holmemoveien 425, 

427, 459 og 465. De fire hyttetomter er vurdert å ligge utenfor faresonen for skred med årlig 
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sannsynlighet ≥1/1000. Det samme gjelder hyttene på Holmemoveien 421 og 423. NGI 

vurderer at årlig sannsynlighet for flom- og sørpeskred er <1/1000, og at skogen bidrar til å 

redusere sannsynlighet for snøskred for alle fire vurderte tomter, men særlig for 

Holmemoveien 459 og 465. Det er allikevel snøskred som er dimensjonerende. Steinsprang 

vurderes som en aktuell prosess i fjellsiden, men ikke med utløp ned til tomtene.  

Under befaringen observerte NGI et snøskred som hadde stoppet 60 moh. sørøst for 

Holmemoveien 421 og 423. Skredbanen er gjengitt i vårt registreringskart (Vedlegg 5C). NGI 

vurderer at rekkevidden til et snøskred ned mot de samme tomtene med årlig sannsynlighet 

på 1/1000 er ned til 25 moh., altså rett i overkant av Holmemoveien 421 og 423. 

Løsneområdet for dimensjonerende skred er vurdert å være rett over skoggrensa, mellom 

400 og 450 moh., å ha et areal på 5000-10 000 m2, og en gjennomsnittlig bruddkanthøyde på 

0,5 m. NGI vurderer at skogen har en bremsende effekt på eventuelle snøskred, og foreslår 

derfor å legge restriksjoner på hogst av skogen i fjellsiden. For de vurderte tomtene 

Holmemoveien 459 og 465, vurderte NGI at skogen var tett nok i løsneområdene til at 

snøskred ikke kunne utløses.  

8.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området. 

Ovenfor flere bygninger, blant annet Holmemoveien 421, 423, 459 og 465, observerte vi 

overvannsgrøfter.  

8.2 Vurdering av skredfare 

8.2.1 Steinsprang 

Ingen steinsprangblokker eller steinsprangur ble observert under befaring, på skyggekart, på 

dronebilder eller på flyfoto. Flere blokker lå i foten av fjellsiden, men disse vurderer vi å 

være morenemateriale. Basert på observasjonene mener vi derfor at årlig sannsynlighet for 

steinsprang i området er svært lav.  

I fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet er det flere kildeområder for steinsprang, primært 

langs et klippebånd rundt 325 moh. (ovenfor Holmemoveien 465 noe lavere, rundt 

200 moh.), men også i øvre del av fjellsiden, rundt 450 moh. (bilde i Vedlegg 5A, Figur 2; 

kildeområder i registreringskartet). Berget i kildeområdene rundt 325 moh. har ulike 

sprekkesett, men er generelt lite oppsprukket. Det øvre kildeområdet er noe mer 

oppsprukket, men har heller ikke tydelig uravsetninger nedenfor kildeområdene. 

Blokkstørrelse på hendelser med årlig sannsynlighet 1/1000 er grovt estimert til 1 m3 og 

1/5000 er 8 m3.  

Modellering med Rockyfor3d antyder at blokker på 8 m3 ikke vil nå inn i området. Dette 

stemmer med manglende observasjoner av blokker i felt. Beregningsresultater er vist i 

Vedlegg 5D. Vi mener derfor årlig sannsynlighet for steinsprang i kartleggingsområdet er 

<1/5000.  

Blokker av denne størrelsen er i liten grad påvirket av vegetasjonen. Vurderingene vil derfor 

være uendret dersom den hogstutsatte skogen fjernes.  
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8.2.2 Steinskred 

Det er ingen strukturer eller avsetninger i dalsiden som tyder på potensiale for steinskred. 

Det er få InSAR-punkter i dalsiden (NGU, 2022), og de som er der, viser ubetydelig bevegelse. 

Den årlige sannsynligheten for steinskred vurderes dermed å være mindre enn 1/5000.  

8.2.3 Snøskred 

Flere parti i dalsiden er bratte nok til å kunne være løsneområder for snøskred. I denne 

dalsiden er det forskjell på om dagens skogforhold skal vurderes, eller om man tar høyde for 

om hogstutsatt skog fjernes. Vurderinger under dagens forhold og andre forhold er 

beskrevet i hhv. avsnitt 8.2.3.2 og 8.2.3.3, etter beskrivelsen av modelloppsettet nedenfor.  

8.2.3.1 Modellering 

Som støtte for vurdering av rekkevidde av eventuelle snøskred, har vi gått frem som 

beskrevet i avsnitt 3.5. Anvendte verdier for ulike parametere er vist i Tabell 14.  

Tabell 14: Anvendte verdier for parametere i snøskredmodelleringen. 

Parameter Verdi Kommentar 

Høydenivå øvre/nedre 650/150 moh.  Skoggrense på 400 moh., og satt til 250 m på 
hver side av denne.  

Skog inkludert? Ja/nei Se beskrivelse i tekst. 

Horisontal oppløsning 5 m  

 

8.2.3.2 Under dagens forhold 

Skoggrensen går rundt 400 moh. Den øvre delen av skogen er glissen, og SR16 beta viser at 

kronedekningen i øvre del av fjellsiden ikke er stor nok til fullstendig å utelukke utløsning av 

snøskred. I praksis mener vi allikevel at den glisne skogen reduserer sannsynligheten for 

utløsning av snøskred.  

Det er følgende sett med løsneområder: 

A) Løsneområder nedenfor den øvre ryggen nord for Elveskartinden. Disse er merket 

Snø5-Ø nummer 1 til 5. Disse ligger alle over skoggrensen, og løsnesannsynligheten 

vil derfor ikke påvirkes av vurderinger rundt endring i skogforhold. Løsneområdene 

ligger vest for ryggen, men ikke direkte bak ryggen. De ventes å få mer nedbør som 

snø og mer vindtransportert snø enn de lavereliggende løsneområder.  

B) Løsneområder nedenfor den nedre ryggen fra Fagerfjellet, Snø5-FagØ nummer 1 til 3. 

Disse ligger ovenfor skoggrensa, og løsnesannsynligheten vil derfor ikke påvirkes av 

endrede skogforhold. Disse løsneområdene ligger ikke så høyt som beskrevet i A, 

men ligger rett bak en rygg. Vi forventer dimensjonerende bruddkanthøyder omtrent 

som for de øverste løsneområdene beskrevet i A.  

C) Løsneområdene vest for ryggen opp ved Litjeberget, Snø5-Lit nummer 1 til 3. Disse 

løsneområdene ligger i glissen skog. Skogen er i løsneområdene er ikke hogstutsatt, 

og vurderingen av snøskred fra disse løsneområdene vil derfor være den samme 

både med og uten hogstutsatt skog. Kronedekningen er ikke stor nok til å sikre at det 
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ikke utløses snøskred herfra, men skogen vil redusere løsnesannsynlighet betraktelig. 

Vi har vurdert at disse ikke utløses med årlig sannsynlighet 1/100 og 1/1000, og at 

bruddkantene for snøskred med årlig sannsynlighet 1/5000 er betydelig redusert i 

forhold til løsneområder uten skog, som områdene A, B og D. Løsneområdene er tatt 

med for å vurdere muligheten for svært sjeldne snøskred ned i kartleggingsområdet.  

D) Løsneområder mellom skoggrensa og ryggen nord fra Fagerfjell, Snø5-FagN nummer 

01 til 14. Alle ligger vendt mot VNV, de fleste har enkelte trær i løsneområdene, og 

ingen av de ligger nær en rygg. Disse forutsetningene reduserer dimensjonerende 

bruddhøyder. Terrenghelningen er typisk 35-50°. På flyfoto er det tydelige skader i 

skogen nedenfor de fleste av løsneområdene, trolig både fra skred og snøsig. I NGI 

(2007) er det ene av løsneområdene også tegnet inn, her navngitt Snø5-NGI2007.  

E) Løsneområder på et ikke-sammenhengende svaberg nedenfor de inntegnede 

løsneområdene beskrevet i D (Figur 40) kan også gi snøskred, slik det ble observert i 

NGI (2007). Bruddkanten fra skred herfra vil være relativt lave, og snøskred fra de 

øvre løsneområder vil derfor gi lenger utløp. Disse er navngitt Snø5-Sva nummer 1 til 

5.  Disse er så bratte at det ikke vil bygge seg opp store snømengder. I beregningene 

er det derfor bare benyttet samme sett med bruddkanter uansett gjentaksintervall 

(Tabell 15).  

Dimensjonerende bruddhøyder anvendt i modelleringen er vist i Tabell 15. Bruddhøydene d* 

er justert til gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 40° (faktor 0,6). 

Under dagens forhold er det skog i en stor del av skredbanene. For løsneområdene rett over 

skoggrensa (Snø5-FagN 01 til 14; Snø5-Ø2 og 3; Snø5-Lit 1 til 3) har selv glissen skog en del 

betydning for utvikling av snøskredbevegelsen, da hastighetene ved skoggrensa er lav nok til 

at selv mindre vegetasjon kan bremse opp skredmassene. For de øvre løsneområdene, har 

trolig den glisne skogen mindre betydning, da hastighetene av skredmassene kan ha blitt 

større før massene treffer skogen.  
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Figur 39: Fjellsiden ovenfor den nordlige del av område 5, med indikasjon av områder på 
ryggen av Litjeberget (Lit) der svært sjeldne snøskred kan løsne (årlig sannsynlighet 
≥1/5000). 

 

Figur 40: Fjellsiden ovenfor fritidsboligene ved Holmemoveien 421 og 423 med 
løsneområdene Snø5-FagN 01 til 04 antydet. Skredbanen med skred observert av NGI i 2007 
er også antydet.  

Snø5-Ø1 til 3 

Snø5-FagN01 til 04 

Sva 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   111/175 
 

Tabell 15: Bruddkanthøyder for ulike gjentaksintervall for løsneområder ovenfor område 5-
Rossfjordvatnet øst. Bruddhøydene d* er justert til gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 40° 
(faktor 0,75. Verdiene i parentes er før justering til terrenghelning.  

Løsneområde Skogforhold d*100 
[m] 

d*1000 
[m] 

d*5000 
[m] i løsneområdet i skredbanen 

Snø5-Ø1 Over skoggrensa Skog etter 350 m (0,75) 
0,6 

(1,5) 
1,2 

(1,8) 
1,4 

Snø5-Ø2 og 3 Over skoggrensa Glissen skog rett 
under 

(0,75) 
0,6 

(1,5) 
1,2 

(1,8) 
1,4 

Snø5-Ø4 og 5 Over skoggrensa  (0,75) 
0,6 

(1,5) 
1,2 

(1,8) 
1,4 

Snø5-FagØ1 til 
Ø3 

Over skoggrensa Skog etter 450 m (0,75) 
0,6 

(1,5) 
1,2 

(1,8) 
1,4 

Snø5-Lit1 til 3 I glissen skog I tett skog - - (0,75) 
0,6 

Snø5-FagN01 til 
14 

I skoggrensa Glissen skog rett 
under 

(0,5) 
0,4 

(1,0) 
0,8 

(1,5) 
1,2 

Snø5-Sva1 til 5 Åpne områder i 
skogen 

Glissen skog rett 
under 

(0,5) 
0,4 

(0,5) 
0,4 

(0,5) 
0,4 

 

Beregningsresultatene viser at snøskred ikke når inn i kartleggingsområdet fra 

løsneområdene langs ryggen fra Fagerfjellet, ikke fra løsneområdene fra ryggen nord for 

Elveskartinden, ikke fra ryggen ved Litjeberget og ikke fra løsneområdene på svabergene 

midt i fjellsiden opp mot Fagerfjell.  

Ovenfor den sørlige del av kartleggingsområdet ligger løsneområdene Snø5-FagN05 til 14. 

Snøskred har forholdsvis stor utbredelse, men kartleggingsområdet ligger i god avstand fra 

foten av fjellsiden, og snøskred når ikke inn i kartleggingsområdet. Hendelser med årlig 

sannsynlighet 1/5000 kan nå ned på jordene øst for garden ved Kjosmo, men ikke frem til 

bebyggelsen.  

Ovenfor den midtre del av området ligger løsneområdene Snø5-FagN01 til 04. Snøskred 

herfra har retning mot bebyggelsen ved Holmemoveien 421, 423, 425 og 427. Snøskred med 

årlig sannsynlighet 1/1000 stopper ovenfor 421 og 423. Dette samsvarer med vurderingen 

gjort av NGI i 2007. Snøskred med årlig sannsynlighet 1/5000 vil passere disse bygningene, 

men stoppe ovenfor 425 og 427, og vil også nå inn i området litt nord for disse bygningene. 

Snøskred har ikke retning mot bygningene på Holmemoveien 459 og 465, som også vurdert 

av NGI i 2007.  

8.2.3.3 Under andre skogforhold 

Skogen som er hogstutsatt ligger nedenfor 175 moh. og primært nedenfor 100 moh. (Figur 

38). Dersom denne skogen hogges, vil det ikke komme nye løsneområder, og 

dimensjonerende bruddkanthøyder gitt i Tabell 15 vil fortsatt gjelde. Ved hogst vil 

rekkevidden av snøskred bli lenger, da skogen ikke vil bremse skredmassene.  
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Beregninger for en situasjon med andre skogforhold, er gjort ved å endre skogspolygonen i 

RAMMS slik at den ikke har med den del av skogen som er hogstutsatt. Som for 

vurderingene for dagens forhold, er faresonene for snøskred lagt skjønnsmessig i forhold til 

beregninger med og uten skog.  

Rundt bygningene ved Holmemoveien 421 og 423 blir faresonene marginalt større dersom 

den hogstutsatte skogen fjernes. Det ligger dog fortsatt ingen bygninger inne i faresonen for 

skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000.  

8.2.4 Jordskred 

I fjellsiden ovenfor Seljebakken, og sør for Storelva, rundt 100-300 moh. er det antydning til 

litt mer mektig løsmassedekke enn ellers i fjellsiden (punkt V5-01). Her har vi også tolket en 

mulig avsetningsform fra jordskred utenfor kartleggingsområdet (se registreringskart i 

Vedlegg 5C). Under dagens forhold er det relativ tett skog i dette området, noe som vil 

redusere sannsynligheten for jordskred/utglidninger. Området er ikke definert som 

hogstutsatt, og derfor vil det ikke være endringer i vurderingene under andre skogforhold.  

I foten av fjellsiden generelt er det ingen avsetninger som tyder på stor jordskredaktivitet. 

Flere steder i fjellsiden er det på dronebilder og flyfoto observert spor etter små utglidninger 

eller utfall, men ut over disse er det ikke spor i skyggekartet etter tidligere jordskred. Trolig 

er de observerte utglidningene enten i berg eller utglidninger i et grunt humuslag på toppen 

av berg.  

Som støtte for å vurdere om jordskred kan nå inn i kartleggingsområdet, har vi gjennomført 

beregninger med RAMMS::Debris Flow som beskrevet i avsnitt 3.6. I dette området har vi 

ikke brukt erosjon i modelleringene, da det er relativt skrint løsmassedekke, og vi derfor ikke 

forventer stor erosjon/medrivning. Et eksempel på beregningsresultater er vist i Vedlegg 5D.  

Beregningsresultatene viser at hovedparten av eventuelle jordskred fra terrenget ovenfor 

Seljebakken vil renne langs Storelva. En mindre del vil komme inn i området sør for Storelva, 

men her er flytehøyden og hastigheten så lav at skadepotensialet er begrenset, og ikke nok 

til å gi en faresone. I den sørlige del av kartleggingsområdet er også flytehøyde og hastighet 

så lav i kartleggingsområdet, at skadepotensialet er begrenset.  

Mangel på avsetninger fra jordskred, tegn etter tidligere løsneområder, og tynt 

løsmassedekke over berget, sammen med beregningsresultater, gjør at vi vurderer årlig 

sannsynlighet for at jordskred skal løsne og nå inn i kartleggingsområdet som <1/5000.  

Endringer i skogforhold vil ha marginal effekt på vurderingen av jordskred i området.  

8.2.5 Flomskred 

Det er flere mindre bekkeløp i området, men det er få spor etter flomskred i disse. Vi har 

ikke observert pågående erosjon i bekkeløpene, hverken i kartleggingsområdet, der det er 

noe løsmasser, eller i øvre del, der løsmassedekket er tynnere. Flere steder går de mindre 

bekkene direkte på berget. Vi har ikke observert skredavsetninger som ligger som vifter 

nedenfor løpene. Ved hyppige flomskred ville vi forvente mer tydelige avsetningsformer.  
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Storelva er erodert ned i både løsmasser og berg, og går i øvre del på berg (Vedlegg 5A, Figur 

1). Det er derfor begrenset mulighet for flomskred langs Storelva. Eventuelle sørpeskred 

langsetter bekken kan medrive løsmasser, som beskrevet om sørpeskred i avsnitt 8.2.6 

nedenfor.  

Samlet vurderer vi at flomskred i kartleggingsområdet har mindre årlig sannsynlighet enn 

1/5000. Endringer i skogforhold vil ha marginal effekt på vurderingen av flomskred i dette 

området.  

8.2.6 Sørpeskred 

Det er ingen kjente sørpeskredhendelser i området, og ingen avsetninger som tyder på 

hyppige hendelser. Dermed er løsnesannsynligheten for sørpeskred i utgangspunktet liten. 

Sørpeskred er imidlertid kjent i regionen. For de mest tydelige elve- og bekkeløpene 

vurderer vi derfor sørpeskred som en aktuell prosess, dog med lav sannsynlighet. 

De to typer mulige løsneområder for sørpeskred (Vedlegg 5D) er  

1) Langs Storelva. Her kan sørpeskred utløses som følge av raskt voksende vannføring 

når det er snø på bakken. Det kan forekomme ved kraftig snøsmelting kombinert 

med nedbør som regn. Sørpeskred kan også utløses ved kollaps eller rask 

nedsmelting/erosjon av en demning av snø, som har blitt avsatt av et snøskred. Årlig 

løsnesannsynlighet i Storelva vurderer vi som ≥1/1000, også fordi det er mange 

mindre bekker som leder inn i Storelva.  

2) Langsetter de mange små bekker som renner ned fra fjellsiden mot 

kartleggingsområdet. Også her vil kraftig snøsmelting gjerne kombinert med nedbør 

som regn være utløsende årsak. De mest sannsynlige løsneområder vil være på 

bratte svaberg. Langs enkelte av bekkene vurderer vi at årlig løsnesannsynlighet er 

≥1/5000, men <1/1000. Vi har forsøkt å differensiere hvilke bekker som vil ha 

sørpeskred med årlig sannsynlighet ≥1/5000, og hvilke som har <1/5000 basert på 

estimat av størrelsen av nedbørfeltene og terrenget i fjellsiden.  

Som hjelp til å vurdere utbredelsen av sørpeskred fra løsneområdene, har vi benyttet 

RAMMS::Debris Flow, som beskrevet i avsnitt 3.8. I løsneområdet i Storelva har vi brukt en 

blokk med bruddkanthøyde på 1,0 m, mens de andre løsneområdene er modellert med 

0,5 m bruddkanthøyde. Utvalgte beregningsresultater er vist i Vedlegg 5D.  

Sørpeskred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 og ≥1/1000 kan nå inn i kartleggingsområdet 

langs Storelva, og ≥1/5000 langs de små bekkene. Faresonen for sørpeskred går litt lenger 

enn de for snøskred.  

I bunnen av bekkeløpene er det ikke skog. Det gjelder både i fjellsiden ovenfor og inne i 

kartleggingsområdet. Det vises ikke tydelig i SR16 datasettet (Figur 51), men på dronebilder 

og flyfoto, for eksempel Vedlegg 5A, Figur 2. Hogst av den hogstutsatte skogen vi derfor bare 

i begrenset grad påvirke sannsynligheten for utløsning av sørpeskred.  
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8.2.7 Andre faremomenter 

Storelva er trolig utsatt for flom. Denne faretypen er ikke vurdert i detalj.  

8.3 Samlede faresoner 

8.3.1 Dagens forhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 inn i 

kartleggingsområdet (Figur 41 og Vedlegg 5E). Disse følger i stor grad bekkene i 

kartleggingsområdet, og er dimensjonert av sørpeskred. Unntaket er rundt fritidsboligene 

ved Holmemoveien 421 og 423, der faresonene er dimensjonert av snøskred.  

Ingen bygninger ligger mer utsatt for skred enn deres tilhørende sikkerhetsklasse tillater.  

 

Figur 41: Faresoner for skred under dagens forhold i område 5-Rossfjordvatnet øst. Det er 
ytterligere faresoner sør for kartutsnittet, men disse går så vidt inn i området og er utelatt for 
bedre oversikt. Se Vedlegg 5E for detaljer.  
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8.3.2 Under andre skogforhold 

Dersom skogen definert som hogstutsatt (Figur 38) fjernes, vil faresonene bare endres 

marginalt, og bare rundt fritidsboligene ved Holmemoveien 421 og 423. Til tross for litt 

større faresoner, vil det fortsatt ikke være bygninger inne i faresonen med årlig 

sannsynlighet ≥1/1000. Skog av betydning for skredfarevurderingen er vist i Vedlegg 5F.  

8.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Det er ingen avvik mellom våre faresoner og vurderingen gjort av NGI (2007).  

8.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Det er ingen spesielle usikkerhetsmoment knyttet til skredfarevurderingene i området.  
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9 Område 6 – Solbakken-Steinheim 

9.1 Områdebeskrivelse 
Kartleggingsområdet strekker seg fra Steinheim i sør til Solbakken i nord, en strekning på litt 

mer enn 2 km (Figur 42). Det er spredt bebyggelse i området, på begge sider av Fv7872 

Sultindvikveien, både fritidsboliger og bolighus. Oversiktsbilder er vist i Figur 43 og Figur 44, 

og flere bilder er vist i Vedlegg 6A.  

Stort sett hele kartleggingsområdet er dekket av NVEs aktsomhetssoner for snøskred, og 

forsvarets snøskredkart viser utløpsområde ned i øvre del av området. NVEs 

aktsomhetssoner for steinsprang, og for jord- og flomskred og NGIs kart for snø- og 

steinskred dekker også en stor del av området.  

 

Figur 42: Oversiktskart over område 6-Solbakken-Steinheim. 
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Figur 43: Terrenget i og ovenfor den sørlige del av område 6-Solbakken-Steinheim. Foto tatt 
mot vest. 

 

 

Figur 44: Den midterste og nordligste del av kartleggingsområdet, samt fjellsiden ovenfor. 
Foto tatt mot nordvest. 
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9.1.1 Befaring 

Området ble befart til fots og i bil. Vi benyttet drone med kamera til å ta oversiktsbilder. 

Sporlogg fra befaring langs bakken og fra drone er vist i Vedlegg 6C.  

9.1.2 Topografi 

Terrenghelningen i området og fjellsiden mot vest er vist i Vedlegg 6B. Topografien i den 

sørlige del av kartleggingsområdet er preget av fjellsiden fra havnivå opp til ryggen som 

strekker seg fra Flogan og nordover rundt 670 moh. (Figur 43). Nedre del av fjellsiden, opptil 

150 moh. er slakere enn 30° med unntak av flere nær-vertikale bånd med berg i dagen 

(Vedlegg 6A, Figur 1). Mellom 175-200 moh. er det et større bånd med en nær-vertikal 

skrent med en høydeforskjell på flere titalls meter. Ovenfor denne blir terrenget igjen 

slakere, før helningen igjen øker opp mot ryggen.  

Den midtre del av kartleggingsområdet, rundt Sandneshamn (Figur 44), preges av utløpet av 

Sandneselva, som drenerer en stor skålformasjon med bakveggen definert av en nær-

vertikal vegg knappe 4 km vest for kartleggingsområdet. Terrenget rundt Sandneshamn er 

slakt, og er trolig en stor avsetningsvifte.  

Vest for den nordlige del av kartleggingsområdet ligger Hamnefjellet med et par topper 

rundt 900 moh. (Figur 44). De øvre 200-300 høydemeter av fjellsiden her er nær-vertikal, 

med en stor fjellskredavsetning i foten. Nedenfor denne, fra rundt 300 moh. til havnivå er 

terrenget generelt noe slakere, men med enkelte mindre klippeparti adskilt av slakere 

terrasser.  

9.1.3 Drenering 

Sørlige del av området drenerer i mindre, lokale forsenkninger. På befaringstidspunkt rant 

det vann i bekker i enkelte av disse forsenkningene. Stikkrenner under Sultindveien tyder på 

at flere av disse tidvis har betydelig vannføring. 

I midtre del av området drenerer Sandneselva et stort nedbørsfelt mot øst til Sandneshamn. 

Flere bekker renner i mindre raviner ned gjennom kartleggingsområdet, alle med 

nedslagsfelt avgrenset til fjellsiden.  

Dreneringsanalyse viser at nordlige del, i likhet med sørlige del, drenerer i mindre 

forsenkninger i terrenget, men her observerte vi ikke bekker på befaring. Øvre del av 

fjellsiden drenerer ned i Neselva nord for Solbakken. 

9.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart i 1:50 000 over Lenvik (Zwaan, Landmark, Kristensen, & Sødal-

Pedersen, 2009) består berggrunnen ovenfor den sørlige del av kartleggingsområdet av 

granatglimmerskifer øverst. Ryggen ved Flogan består av et bånd med marmor. Nedre del av 

fjellsiden, og deler av Hamnefjellet, består av kalkglimmerskifer.  

Ifølge NGUs løsmassekart kartlagt i målestokk 1:250 000 (Sveian & Riiber, 1998), består 

løsmassene i øvre deler av fjellsiden av skredavsetninger, som avløses av forvitringsmateriale 
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i nedre deler av fjellsiden. Dette stemmer med observasjoner i felt (Vedlegg 6A, Figur 2). 

Innover i Sandnesdalen er det kartlagt moreneavsetninger i dalbunnen, og skredavsetninger 

i øvre deler av dalen. Rundt Sandneshamn er det registrert en marin strandavsetning. Marin 

grense går rundt 60 moh.  

9.1.5 Registreringer 

Basert på skyggekart, flyfoto og observasjoner i felt, har vi tolket enkelte terrengformer som 

er av relevans for skredfarevurderingen. Disse er vist i registreringskartet i Vedlegg 6C. I 

nedre del av fjellsiden er det flere raviner, enkelte av dem med antydninger til utglidninger 

av jordskred i toppen eller i sidene (Vedlegg 6A, Figur 3). Øvre deler av fjellsiden er dekket 

med store avsetninger etter fjellskred, steinskred eller steinsprang (Vedlegg 6A, Figur 4). 

Ovenfor Nyborg (Sultindvikveien 1637), i den sørlige del av området, ligger en større 

skredavsetning ned til 75 moh. Vi har kartlagt den som en jord- og flomskredavsetning, da 

det er flere tydelige leveer. To store blokker ligger enda lavere i fjellsiden nedenfor denne 

avsetningen, den ene rundt 60 moh. (Vedlegg 6A, Figur 5), den andre få meter over havnivå 

ved Sultindvikveien 1640 (Vedlegg 6A, Figur 6). En tilsvarende avsetning ligger sør for 

kartleggingsområdet, men denne er ikke kartlagt i registreringskartet.  

Ved utløpet av Sandneselva på det slakere området ved bebyggelsen i Sandneshamn ligger 

det grove blokker (Vedlegg 6A, Figur 7), og flere sett med rygger, som vi tolker som leveer. 

Disse avsetningene tolker vi er avsatt av flomskred eller sørpeskred, men også ved betydelig 

vannføring i Sandneselva.  

Betydningen av formene er diskutert i avsnitt 9.2 nedenfor om vurdering av skredfare.  

9.1.6 Skog 

Det er skog i størsteparten av fjellsiden opptil omtrent 325 moh. (Figur 43, Figur 44 og Figur 

45). Lauvskog er dominerende, med det er flere steder med større andel av barskog og et 

par små gran-plantefelt.  

I øvre del av dalsiden, fra 150-200 moh., er skogen glissen, men i nedre deler er 

kronedekningen flere steder stor nok til å redusere sannsynligheten for utløsning av 

snøskred betydelig (Figur 45).  

Store deler av skogen er klassifisert som «produktiv skog» (NIBIO, 2022). Til tross for at store 

deler av skogen er bjørk, vil den ifølge definisjonen i oppdraget være hogstutsatt, da den 

ligger i terreng med helning <25° (Figur 45). Disse deler av skogen må derfor antas fjernet for 

å vurdere faresoner under andre skogforhold enn dagens.  
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Figur 45: Kronedekning i forhold til utløsning av snøskred basert på SR16 beta, og 
hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 ovenfor. 

9.1.7 Historiske skredhendelser 

Det er ikke registrert skredhendelser i området i NVE Atlas. Rett nord for området, ved 

Neselva, er det registrert et sørpeskred på Fv 7872 den 28. februar 2021. Ifølge 

dokumentasjonen på vegkart.vegvesen.no stoppet skredet i grøfta. Denne hendelsen, og 

flere andre sørpeskred ned til vegen ble nevnt av flere lokale vi traff på befaringen. Ingen 

kjente til sørpeskred som hadde krysset Fv 7872.  

Ytterligere noen hundre meter lenger nord er det i NVE Atlas registrert et snøskred 25. 

februar 1857, med usikker plassering: 

Lenvik. Sultindvik. På ein av dei siste dagane av februar 1875 gjekk eit snøskred frå 

fjellet ovanfor garden Sultindvik ved (overfor?) skipsanløpstaden Målsnes. Skredet kom 
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om morgonen og tok med seg eit sagbruk, fjøs og ei gammal kone, og løebygning med 

keratur og avling og gjekk heilt til sjøs. Skredet kom få meter frå bustadhuset. Men 

ingen menneske kom til skade. Manglar info om lokalisering. 

Dette er trolig en reell hendelse, men vi vet ikke om den er riktig plassert, og den er derfor til 

lite nytte.  

Ved Elvevoll, i Sagelva, 1,5 km nord for kartleggingsområdet, er det i NVE Atlas registrert et 

flomskred 4. desember 2019. Dette er mest sannsynlig et sørpeskred, da analysen av klima 

gjort i avsnitt 10.1.6 for en hendelse samme tidspunkt i kartleggingsområde 7-

Finnfjordvatnet, viser at forholdene ligger svært godt til rette for sørpeskred på det 

tidspunktet.  

Under befaringen nevnte flere lokalkjente at flere fritidsboliger sør for kartleggingsområdet 

hadde blitt skadet av snøskred på 1950- eller 1960-tallet, uten å gi nøyaktige datoer eller 

plasseringer. På 1960-tallet gikk det, ifølge en lokalkjent, et større steinsprang fra ryggen ved 

Flogan. Blokker hadde retning mot området rett sør for kartleggingsområdet, men gikk ikke 

helt ned til bebyggelsen. Ingen av disse hendelsene er registrert på skredregistrering.no, da 

vi har svært lite informasjon om de. En annen lokalkjent ga informasjon om at det i flere av 

bekkene ned i kartleggingsområdet hadde vært små sørpeskred. Disse hadde alle stoppet i 

grøfta på oversiden av Fv 7872, med litt vann på veien.  

9.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i kartleggingsområdet.  

9.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende skredsikringstiltak mot skred i området. I 

bekken ovenfor Sultindvikveien 1617 observerte vi en liten flomvoll ovenfor et vanninntak 

(Vedlegg 6A, Figur 9).  

9.2 Vurdering av skredfare 

9.2.1 Steinsprang 

9.2.1.1 Område sør, Steinheim 

Ovenfor og i den sørlige del av kartleggingsområdet er det mange store og små skrenter som 

er kildeområder til steinsprang. Øverst i fjellsiden ligger en nær-vertikal skrent med 50-100 

høydemeter svært oppsprukket berg (Vedlegg 6A, Figur 4; V6-01). Herfra venter vi årlige 

utfall av blokker på rundt 1 m3. Sjeldnere hendelser vil være større, opptil flere titalls m3. 

Uravsetningen nedenfor skrenten er svært grov, og vil effektivt stoppe små blokker. 

Beregninger med Rockyfor3d med blokker på 8 m3 og en terrengmodell med horisontal 

oppløsning på 2 m, viser at de fleste blokker vil stoppe i uravsetningen, men at enkelte kan 

bevege seg videre til nedre del av fjellsiden og inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 6D). Dette 

er dog svært sjeldent, og vi vurderer at årlig sannsynlighet for steinsprang fra denne øvre 

skrenten inn i kartleggingsområdet er <1/5000.  

I midtre del av fjellsiden rundt 250 moh. (V6-02) ligger det flere klippeparti med 

høydeforskjell på 5-15 høydemeter. Observasjoner i felt viser at disse er forholdsvis 
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kompakte med liten grad av oppsprekking, og uten uravsetninger i foten. Sannsynlighet for 

utfall vurderes derfor å være lav. Beregninger med Rockyfor3d gjort med RAS-funksjonen er 

derfor vektet manuelt i forhold til antall utfall fra de ulike kildeområdene. I Rockyfor3d når 

blokker på 1 m3 ikke inn i kartleggingsområdet, mens blokker på 8 m3 når inn i området i 

enkelte forsenkninger.  

I den nedre del av fjellsiden, fra havnivå opp til 100 moh. er det flere små, lokale 

kildeområder med vertikal høydeforskjell på 1-5 m (for eksempel V6-03). Ikke alle områdene 

er befart, men på de vi observerte er sannsynligheten for utfall svært lav. Et eksempel er vist 

i Vedlegg 6A, Figur 1. Fra disse skrentene vurderer vi at alle utfall vil stoppe i kort avstand fra 

kildeområdet. Det er derfor bare kildeområder som ligger rett bak bebyggelse og inne i 

kartleggingsområdet, som kan gi faresoner. Det gjelder skrenter bak følgende bygninger på 

Sultindvikveien: 

- 1637 og 1633: Det er to mindre skrenter her, men uten stort potensiale for utfall. 

Steinsprang alene gir ingen faresone 1/5000, men i kombinasjon med steinskred 

(avsnitt 9.2.2 nedenfor), er det en faresone 1/5000 over bolighusene.  

- 1617: Her er det to sett med skrenter, begge er lite oppsprukket. Sannsynlighet for 

utfall ble i felt vurdert til <1/1000 men ≥1/5000, så derfor har vi tegnet en faresone 

1/5000 nedenfor. Da Rockyfor3d ikke fanger opp skrenten, er faresonen tegnet 

skjønnsmessig, basert på terrenget.  

Det er enkelte, små skjæringer i forbindelse med Sultindvikveien. Disse er tegnet inn som 

skjæringer i registreringskartet, men ikke vurdert i forhold til kravene i TEK17.  

Størrelsen på steinsprangblokker er >1 m3, og derfor er skogens effekt på rekkevidde 

begrenset. Vurderingene er derfor de samme for dagens skogforhold som for en situasjon 

der hogstutsatt skog er fjernet.  

9.2.1.2 Område midt, Sandneshamn 

Ovenfor huset på Sultindvikveien 1575 er det en fjellside med flere parti som kan gi utfall, fra 

50 moh. til 250 moh. På flyfoto og dronebilder har vi ikke sett avsetninger nedenfor disse 

parti. Beregninger med Rockyfor3d indikerer at blokker på 27 m3 så vidt når inn i øvre deler 

av området, men primært stopper på en flate rett utenfor kartleggingsområdet.  

Steinsprang er derfor ikke en dimensjonerende skredprosess i denne del av området. Dette 

er ikke avhengig av skogforholdene.  

9.2.1.3 Område nord, Solbakken 

Den nordlige del av området ligger nedenfor en stor fjellside opp mot Hamnefjellet (Figur 44; 

Vedlegg 6A, Figur 8). Steinsprang herfra antar vi skjer hyppig. Basert på vurderinger og 

modellering med Rockyfor3d mener vi at sannsynligheten for at steinsprang herfra skal nå 

helt i kartleggingsområdet er <1/5000.  

Inne i og rett ovenfor kartleggingsområdet er det flere mindre skrenter som kan gi utfall. 

Sannsynligheten for utfall fra disse vurderes som svært liten, basert på observasjoner av 
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skrentene og mangel på uravsetning i skrentfot. Skrentene bak eksisterende boliger på 

Sultindvikveien er vurdert spesifikt: 

- 1465: Liten skrent uten potensiale for utfall.  

- 1457: Bratt skråning bak huset, men ingen løse blokker. Kombinert med fare for 

snøskred gir det en faresone 1/5000 i skråningen.  

I tillegg til de naturlige skrentene, er det en utsprengt skjæring mellom Solbakken og 

Sandneshamn, som er oppsprukket og forholdsvis høy (Vedlegg 6A, Figur 10). Skredfaren i 

skjæringen er ikke vurdert. 

Det er ikke hogstutsatt skog i de relevante områder, og derfor er vurderingene de samme for 

dagens skogforhold som for en situasjon der hogstutsatt skog er fjernet.  

9.2.2 Steinskred 

Det er flere avsetningsformer som tyder på at det tidligere har vært steinskred og muligens 

fjellskred i fjellsiden ovenfor området, som beskrevet under registreringer i avsnitt 9.1.5 

ovenfor. Dette gjelder området mellom ryggen nord for Flogan og ned mot den sørlige del av 

kartleggingsområdet, og den østlige flanke av Hamnefjellet, ovenfor den nordlige del av 

kartleggingsområdet. Begge steder er det mange hundre høydemeter med svært 

oppsprukket fjell. Analyse av InSAR-data (NGU, 2022) viser følgende områder med relativt 

store bevegelser (Figur 46):  

A) I skredavsetningen nedenfor fjellsiden øst for Hamnefjellet (Figur 46 punkt A),   

B) I skredavsetningene sør for toppen av Vassbruntinden (Figur 46 punkt B), og  

C) I skredavsetningen nedenfor ryggen nord for Flogan (Figur 46 punkt C).  

I område A er bevegelsene utelukkende i uravsetningen, og skyldes trolig sakte sig i 

massene, ikke bevegelse i selve fjellpartiet. Eventuelle utfall fra område B, sør for 

Vassbruntinden, har ikke retning ned på kartleggingsområdet.  

Bevegelsene i område C ligger muligens i en del av fjellpartiet, ikke bare i uravsetningene. 

Området med bevegelse er vist på foto i Vedlegg 6A, Figur 4. Dette området ligger ovenfor 

skredavsetningen ovenfor Sultindvikveien 1640, eller muligens litt lenger sør, mellom 1640 

og 1670. Volumet som kan være i bevegelse er i størrelsesorden steinskred, men utfall fra 

dette området kan også skje som enkeltblokker, som beskrevet ovenfor.  

Skredavsetningen som går ned til omtrent 75 moh. med enkelte blokker helt ned til havnivå, 

viser at større utglidninger kan ha stor rekkevidde, og helt ned i kartleggingsområdet. 

Resultater fra beregninger med Rockyfor3d med blokker på 27 m3 (3 m x 3 m x 3 m), er brukt 

til å indikere hvor langt store blokker kan nå. Beregningene (Vedlegg 6D) viser at store 

blokker kan nå inn i kartleggingsområdet, og ned til havnivå. Beregningene viser også at 

området rundt den kartlagte skredavsetningen har størst sannsynlighet for å bli truffet av 

større blokker, men at også en forsenkning lenger sør kan være utsatt. Vurderingene er ikke 

avhengige av skogforholdene i området.  
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Analysene vi her har gjort, er ikke detaljerte nok til nøyaktig å fastslå årlig sannsynlighet for 

utfall i størrelsesorden steinskred. Vi vurderer at årlig sannsynlighet er <1/1000, men 

muligens ≥1/5000. Basert på beregningene av mulig utløp, samt observerte avsetninger, kan 

steinskred nå inn i kartleggingsområdet mellom Sultindvikveien 1640 og 1670. Samlet 

vurderer vi at det derfor er en faresone 1/5000 for steinskred i dette området. Videre 

analyser av strukturene i fjellet må gjøres for å vurdere dette mer nøyaktig.  
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Figur 46: Data fra NGU sine InSAR analyser (NGU, 2022) viser to områder med store 
bevegelser (A, B: røde ovaler), og ett område med mindre bevegelser (C: oransje oval), men 
lokalt større bevegelser (rød pil). 

A 

B 

C 
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9.2.3 Snøskred 

Flere parti i dalsiden er bratte nok til å kunne være løsneområder for snøskred. Skoggrensa 

går opptil rundt 350 moh., men skogen er glissen og uten fullstendig sikringseffekt fra 200 til 

350 moh.  

9.2.3.1 Løsneområder 

I nedre deler av fjellsiden, under skoggrensen, er det flere løsneområder for snøskred 

(Vedlegg 6D, Snø6-N01 til 05). Flere av disse har glissen skog, som ikke fullstendig utelukker 

utløsning av snøskred, men i noen grad reduserer sannsynligheten. Løsneområdene er 

aktuelle for vurdering av årlige sannsynligheter 1/1000 og 1/5000, men med betydelig lavere 

bruddkanthøyder enn løsneområder over skoggrensa (Tabell 17). De samme løsneområdene 

vil være aktuelle både under dagens vegetasjonsforhold og en situasjon der hogstutsatt skog 

er fjernet.   

Ett enkelt løsneområde er spesielt, da det ligger rett ovenfor et bolighus, Sultindvikveien 

1457 (Snø6-N06). Høydeforskjellen på skråningen er 10-15 m, og skråningen ligger vendt 

mot sørøst. Skråningen er uten skog, og i helt spesielle tilfeller kan det løsne snøskred her. 

Dette er aktuelt bare med årlig sannsynlighet ≥1/5000 og med en lav bruddkanthøyde 

(Tabell 17).  

I øvre deler av fjellsidene, over skoggrensa og ovenfor kartleggingsområdet, er det flere 

større løsneområder for snøskred (Snø6-Ø01 til 09). Disse ligger i stor grad øst- og 

sørøstvendt, og dermed i le for nedbørførende vind fra nordvest. Det betyr at det i enkelte 

situasjoner kan forventes svært mye snø i disse (Tabell 17).  

9.2.3.2 Modellering av skreddynamikk 

Som støtte for vurdering av rekkevidde av eventuelle snøskred, har vi gått frem som 

beskrevet i avsnitt 3.5. Anvendte verdier for ulike overordnede parametere er vist i Tabell 

14.  

Tabell 16: Anvendte verdier for parametere i snøskredmodelleringen. 

Parameter Verdi Kommentar 

Høydenivå øvre/nedre 600/100 moh.  Skoggrense på 350 moh., og satt til 250 m på 
hver side av denne.  

Skog inkludert? Ja/nei Se beskrivelse i tekst. 

Horisontal oppløsning 5 m  

 

Dimensjonerende bruddhøyder anvendt i modelleringen er vist i Tabell 17. Bruddhøydene d* 

er justert til gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 40°. Beregningene er kjørt uten å ta 

hensyn til skog i skredbanen. Dette gir mer konservative estimater på skredutbredelse enn 

med skog. Dette er hensyntatt i vurdering av de endelige faresoner.  
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Tabell 17: Bruddkanthøyder for ulike gjentaksintervall for løsneområder ovenfor område 5-
Rossfjordvatnet øst. Bruddhøydene d* er justert til gjennomsnittlig terrenghelning på ca. 40°.  

Løsneområde Skogforhold d*100 
[m] 

d*1000 
[m] 

d*5000 
[m] i løsneområdet i skredbanen 

Snø6-N01 til 05 og 
07 

Glissen skog Skog i hele 
skredbanen 

- - 0,6 

Snø6-N06 Ikke skog Ikke skog - - 0,6 

Snø6-Ø01 til 09 Over 
skoggrensa 

 - 1,1 1,4 

 

Beregningsresultatene viser at snøskred ikke når inn i kartleggingsområdet fra 

løsneområdene under skoggrensa (løsneområder Snø6-N01 til 05). Dette gjelder til tross for 

at beregningene er gjort uten å ta høyde for skogens bremsende effekt. Unntaket er 

snøskred fra skråningen ovenfor boligen på Sultindvikveien 1457 (løsneområde Snø6-N06). 

Beregningene fra RAMMS med en terrengmodell med oppløsning på 5 m x 5 m er trolig for 

grov til å si noe detaljert om trykkverdier på veggen. Vi har derfor vurdert skjønnsmessig at 

bygningen mest sannsynlig vil motstå lastene fra et dimensjonerende snøskred. Faresonen 

1/5000 går derfor i veggen på bygningen.  

Beregningene viser at snøskred fra de øvre løsneområdene ovenfor Solbakken og 

Sandneshamn stopper før de når inn i kartleggingsområdet (løsneområder Snø6-Ø05 til 

Ø09). Det samme gjelder hovedparten av skredmasser fra snøskred fra løsneområdene 

nedenfor ryggen nord for Flogan. Det sørligste og største av løsneområdene har ikke retning 

mot kartleggingsområdet. Løsneområdene lenger nord viser tendens til at hovedparten av 

massene stopper opp på utflatingene 100-125 moh., mens mindre masser strømmer videre i 

tynne «fingre» ned gjennom ravinene ned mot kartleggingsområdet. De tynne «fingrene» 

mener vi er reelle, og de vil gi en faresone inn i kartleggingsområdene i ravinene. I raviner 

der beregningene viser betydelige hastigheter på skredmassene, ligger det en faresone 

1/1000 og 1/5000. I raviner med lavere hastigheter, ligger det bare en faresone 1/5000.  

Skogen i de nedre løsneområder er ikke hogstutsatt, men skogen i nedre del av fjellsiden er 

hogstutsatt (Figur 45). Fjerning av den hogstutsatte av skogen har ingen betydning for 

løsnesannsynligheten, men utelukkende for eventuell rekkevidde. På grunn av at skogen rett 

nedenfor de nedre løsneområdene ikke er hogstutsatt, vil det fortsatt være en bremsende 

effekt i den første akselerasjonsfasen. For snøskred fra de øvre løsneområdene har ikke 

skogen betydelig effekt. Dermed mener vi at hogst av skogen vi har definert som 

hogstutsatt, ikke har stor betydning for vurderingene for snøskred.  

9.2.4 Jordskred 

I nedre del av fjellsiden er det et relativt tynt lag med forvitringsmateriale på flatene mellom 

de mindre skrentpartiene. Disse masser vurderer vi er lite utsatt for jordskred.  

I de store skredavsetningene i toppen av fjellsidene, nord for Flogan og sørøst for 

Hamnefjellet er det tykt løsmassedekke. Disse massene står trolig stabilt, som vanlige 
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skredavsetninger. Eneste mulighet for jordskred er ved større utfall, i størrelsesorden 

steinskred, som mobiliserer løsmassene. I slike tilfeller er prosessen beskrevet og vurdert 

under steinskred i avsnitt 9.2.2 ovenfor. 

9.2.5 Flomskred 

Flomskred kan forekomme langs de samme bekkene som sørpeskred. Flomskred kan utløses 

i forbindelse med kraftig smelting eller nedbør som gir stor vannføring, og erosjon av de fine 

massene i forsenkninger (Vedlegg 6A, Figur 2). Vurderingene gjort for sørpeskred, beskrevet 

nedenfor, er derfor også dekkende for flomskred.  

9.2.6 Sørpeskred 

Som nevnt i avsnitt 9.1.7 ovenfor, er det et sørpeskred registrert i Neselva rett nord for 

kartleggingsområdet, et mulig sørpeskred registrert i Sagelva omtrent 1,5 km nord for 

kartleggingsområdet, og informasjon om flere små sørpeskred langs bekkene inne i 

kartleggingsområdet. Dette viser at terreng og klima er til stede for utløsning av sørpeskred.  

Både Neselva og Sagelva har et nedbørsfelt av betydelig størrelse, og som strekker seg opp 

til over 400 moh., men de små bekkene vi fikk informasjon om hendelser i, har et mye 

mindre nedbørfelt. Basert på historikken mener vi det er potensiale for sørpeskred i selv de 

minste bekkene, så lenge terrenget er relativt bratt. Skadepotensialet kan dog være ganske 

begrenset.  

Sandneselva er den største av elvene i kartleggingsområdet, og til tross for relativ lav 

gradient i deler av løpet, er det mulighet for sørpeskred. Mulige utløsningsområder kan være 

i øvre deler av nedbørfeltet, på grunn av oppdemning på grunn av snøskred, og lenger nede i 

løpet, på grunn av stor vannføring og medrivning av snø. Av de mindre bekkeløp og 

forsenkninger i og ned mot kartleggingsområdet, har vi valgt å legge en faresone 1/5000 i de 

fleste, men en faresone 1/1000 bare i de som har et betydelig nedbørfelt.  

For både Sandneselva og de mindre bekkene har vi vurdert muligheten for utbredelse av 

sørpeskred inn i kartleggingsområdet ved hjelp av RAMMS::Debris flow, som beskrevet i 

avsnitt 3.8. I løsneområdet i Sandneselva har vi brukt en blokk med bruddkanthøyde på 

1,0 m, mens de andre løsneområdene er modellert med 0,5 m bruddkanthøyde. Beregninger 

er gjort med og uten erosjon. Utvalgte beregningsresultater er vist i Vedlegg 6D.  

Sørpeskred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 og ≥1/1000 kan nå inn i kartleggingsområdet 

langs Sandneselva, og langs flere av de små bekkene. I de sørligste av bekkeløpene, der 

steinskred også utgjør en fare, har vi valgt å summere de årlige sannsynlighetene, slik at det 

her oftere ligger en 1/1000 faresone, enn hvis sørpeskred var eneste aktuelle skredtypen.  

I bunnen av bekkeløpene er det ikke skog. Det gjelder både i fjellsiden ovenfor og inne i 

kartleggingsområdet. Det vises ikke tydelig i SR16 datasettet (Figur 45), men det vises på 

dronebilder og flyfoto. Hogst av den hogstutsatte skogen vi derfor bare i begrenset grad 

påvirke sannsynligheten for utløsning av sørpeskred.  
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9.2.7 Andre faremomenter 

Sandneselva er trolig utsatt for flom. Denne faretypen er ikke vurdert i detalj.  

9.3 Samlede faresoner 

9.3.1 Dagens forhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 inn i 

kartleggingsområdet (Figur 47 og Vedlegg 6E). Faresonene følger i stor grad bekkene i 

kartleggingsområdet, og er i mange tilfeller dimensjonert av sørpeskred. I den sørlige del av 

området er det steinskred som dimensjonerer den overordnede faresonen 1/5000, men med 

fare for sørpeskred langs bekkene. Faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 ved 

bolighuset på Sultindvikveien 1457 er dimensjonert av snøskred, mens faresonen ≥1/5000 

ved boligen på Sultindvikveien 1617 er dimensjonert av steinsprang. Snøskred er også 

aktuelt langs enkelte av bekkeløpene i sør.  

Ingen bygninger ligger mer utsatt for skred enn deres tilhørende sikkerhetsklasse tillater.  
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Figur 47: Faresoner for skred under dagens forhold i område 6-Solbakken-Steinheim.  

9.3.2 Under andre skogforhold 

Dersom skogen definert som hogstutsatt (Figur 45) fjernes, vil faresonene være uendret. 

Skog av betydning for skredfarevurderingen er vist i Vedlegg 6F.  

9.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Det er ingen tidligere vurderinger i området.   

9.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Sannsynligheten for steinskred, og eventuell rekkevidde av disse er en betydelig usikkerhet i 

dette området. For å vurdere denne skredtypen nærmere, må det gjøres mer detaljerte 

undersøkelser.  
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10 Område 7 – Finnfjordvatnet 

10.1 Områdebeskrivelse 
Kartleggingsområdet strekker seg fra Blomli i øst til Aspelund i vest, en strekning på knappe 4 

km (Figur 48). Det er spredt bebyggelse i området, primært på oversiden av Fv855 

Fagerfjellveien.  

Deler av kartleggingsområdet, primært langs bekkeløp, er dekket av NVEs aktsomhetssoner 

for jord- og flomskred. NGI sine aktsomhetskart for snø- og steinskred finnes for området, 

men det er ikke slike aktsomhetssoner inne i kartleggingsområdet.  

 

Figur 48: Oversiktskart over område 7-Finnfjordvatnet. 
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Figur 49: Oversiktsbilde over den østlige del av området. Foto tatt mot nordøst.  

 

 

Figur 50: Oversiktsbilde over den vestlige del av området. Foto tatt mot nordøst.  
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10.1.1 Befaring 

Området ble befart til fots og i bil. Vi benyttet drone med kamera til å ta oversiktsbilder. 

Sporlogg fra befaring langs bakken og fra drone er vist i Vedlegg 7C.  

10.1.2 Topografi 

Kartleggingsområdet dekker det slake terrenget fra Finnfjordvatnet 23 moh. opp til rundt 80 

moh. Terrenget er vendt mot SSV. Ovenfor kartleggingsområdet strekker dalsiden seg opp til 

Fagerfjellet og flere unavngitte topper rundt 475 moh. Mellom toppene ligger flere vann, 

blant annet Brubekkvatnet og Langvatnet. Terrenget rundt vatnene utgjør et mindre platå, 

før terrenget stiger videre mot nordøst til sørtoppen på Fagerfjellet 884 moh.  

Kartleggingsområdet er stort sett flatt, med bare enkelte, små parti brattere enn 30° (kart 

med terrenghelning i Vedlegg 7B). Fra rundt 100 moh. øker terrenghelningen marginalt. 

Herfra opp til 350 moh. er det flere klippeparti brattere enn 50°, primært i tilknytning til 

bekkeløpene ned mot kartleggingsområdet.  

Dalsiden er forholdsvis jevn, med unntak av bekkene som drenerer ned mot området. Disse 

er beskrevet i avsnitt 10.1.3 nedenfor.  

10.1.3 Drenering 

Dalsiden er drenert gjennom flere bekker, de største fra vest mot øst: Skjellelva, 

Dypdalselva, Haugenelva og Brubekken. Skjellelva og Dypdalselva drenerer omtrent langs 

fallinja til sjøen fra vann rundt 400 moh. Haugenelva ovenfor den østlige del av området 

leder vann nesten parallelt med kartleggingsområdet mot vest. En markert rygg sør for 

Haugenelva utgjør en barriere for avrenning fra fjellsiden videre nedover mot 

kartleggingsområdet. Brubekken er den eneste bekken som krysser denne ryggen, og vi er 

usikre på om den bekken alltid har gått gjennom ryggen, eller om det er et menneskeskapt 

gjennomløp. Det er uansett svært små marginer som skiller om bekken fra Brubekkvatnet 

går over ryggen og ned langs nedre del av Brubekken, slik drensanalysen og observasjoner 

viser, eller følger Haugenelva mot vest. Dette punktet (punkt V7-01) ble befart til fots.  

10.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart (Fareth & Zwaan, 2010) består berggrunnen i 

kartleggingsområdet og dalsiden over, av granatglimmerskifer. I skjæringer i 

kartleggingsområdet var det stedvis svært kompakt berg (Vedlegg 7A, Figur 1).  

I NGUs løsmassekart (Riiber, 1998), kartlagt i målestokk 1:250 000, består løsmassene i 

nedre del av dalsiden av morenemasser, som avtar i tykkelse oppover i dalsiden. Rundt 

300 moh. er det humusdekke eller torv over berggrunnen. Dette stemmer godt med våre 

observasjoner. Marin grense går rundt 65 moh.  

Basert på skyggekart, flyfoto og observasjoner i felt, har vi tolket enkelte terrengformer som 

er av relevans for skredfarevurderingen. Disse er vist i registreringskartet i Vedlegg 7C. 

Observasjonene er få, primært knyttet til elvene:  

1) nedskjærte bekkeløp,  
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2) vifteformede avsetninger, som er markert som skredavsetninger, men som mest 

sannsynlig er flomavsetninger, da de er slakere enn typiske skredvifter, og  

3) kanter på toppen av nederoderte bekkeløp.  

Betydningen av formene er diskutert i avsnitt 11.2 om vurdering av skredfare.  

10.1.5 Skog 

Det er skog i størsteparten av dalsiden (Figur 49 og Figur 50). Lauvskog er dominerende, med 

det er enkelte små gran-plantefelt i dalsiden.  

I øvre del av dalsiden er skogen glissen, men i nedre deler er kronedekningen stor nok til å 

redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred betydelig. I nedre del av dalsiden er det 

dog bare få parti som er bratte nok til utløsning av snøskred, som diskutert i avsnitt 10.2.3 

nedenfor.  

Store deler av skogen er klassifisert som «produktiv skog» (NIBIO, 2022). Til tross for at store 

deler av skogen er bjørk, vil den ifølge definisjonen i oppdraget være hogstutsatt, da den 

ligger i terreng med helning <25°. Disse deler av skogen må derfor antas fjernet for å vurdere 

faresoner under andre skogforhold enn dagens.  
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Figur 51: Hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 
ovenfor. 

10.1.6 Historiske skredhendelser 

En enkelt skredhendelse er registrert i NVE Atlas: et flomskred 4. desember 2019 der 

Skjellelva krysses av Fv855: «Flomskred på FG. 855 løsnet fra fjell/dalside.» I Vegkart er 

beskrivelsen lagt inn med følgende kommentar: «Gang å sykkelveg va helt fylt med sørpe 

røtter å is etter at en elv hadde forandret elveleiet ca 100m på øversiden av gangvegen pga 

enorme nedbørsmengder». På xgeo.no har vi undersøkt værforholdene rundt datoen for 

hendelsen ved å se på værstasjoner rundt kartleggingsområdet: I dagene før hendelsen, 1. 

og 2. desember, var det betydelige nedbørmengder, trolig som snø nesten til havnivå. 

Stasjonen Fv86 Andsvatnet (89233; 170 moh.) har uregelmessige data fra snødybde i 

perioden, men viser en nysnøtilvekst på minst 35 cm fra 1. til 4. desember. Den 4. desember 

økte temperaturene kraftig, og stasjonen Kistefjell (89010; 982 moh.) registrerte opptil -0,2 
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°C, sammen med vind over 20 m/s fra vest mens Fv86 Andsvatnet registrerte over 6 °C. På 

Senja-Laukhella var det siste tre døgn frem til 4. desember kl 6 registrert 40 mm nedbør og 

siste fem døgn 62 mm, og snødybden økte med rundt 50 cm. Beregnede verdier av 

temperatur, nysnø, snøsmelting og regn er vist i Figur 52.  

 

Figur 52: Beregnede verdier for regn og snøsmelting i gridcelle i kartleggingsområdet fra 
xgeo.no. 

Under befaringen var det ingen av de lokale som kjente til denne hendelsen. Ut fra 

beskrivelse, dato og værdata, tolker vi det som en sørpeskredhendelse. Vi er dog usikre på 

om løsneområdet var høyt i terrenget, eller bare langs nedre del av bekken, inne i 

kartleggingsområdet.  

Fra en lokal informant ved Blomli fikk vi informasjon om at det «i fjor vinter» (trolig vinteren 

2021/2022) hadde gått et sørpeskred oppe i fjellet, uten at plassering og tidspunkt ble angitt 

nærmere. Vi fikk også informasjon om et sørpeskred i mars 2022 langsetter Brubekken. 

Skredmasser «fór ut over myrene», men kom ikke ned til bebyggelse. Mer nøyaktig 

tidspunkt og plassering ble ikke gitt. Flere sørpeskred er registrert i eller utenfor de andre 

kartleggingsområdene i dette oppdraget den 28. februar 2021, for eksempel område 9-

Fjordgård sør og område 6-Solbakken-Steinheim, og det er mulig denne hendelsen også var 

den dagen. Hendelsene vil bli lagt inn på skredregistrering.no etter høringsrunden, da det 

kan komme frem ny informasjon.  

10.1.7 Tidligere skredfareutredninger 

Det foreligger ingen informasjon om tidligere skredfareutredninger med relevans for 

kartleggingsområdet.  
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10.1.8 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området. 

10.2 Vurdering av skredfare 

10.2.1 Steinsprang 

Det finnes ingen bergskrenter i eller nær kartleggingsområdet som kan gi steinsprang inn i 

kartleggingsområdet. Modelleringer i Rockyfor3D med stor blokkstørrelse antyder at 

steinsprang fra de mulige løsneområdene som finnes i skråningene rundt ikke kan nå ned til 

kartleggingsområdet. Vi vurderer at den årlige sannsynligheten for steinsprang er mindre 

enn 1/5000.  

10.2.2 Steinskred 

Det er ingen strukturer eller avsetninger i dalsiden som tyder på potensiale for steinskred. 

Det er få InSAR-punkter i dalsiden (NGU, 2022), og de som er der, viser ubetydelig bevegelse. 

Den årlige sannsynligheten for steinskred vurderes dermed å være mindre enn 1/5000.  

10.2.3 Snøskred 

Flere parti i dalsiden er bratte nok til å kunne være løsneområder for snøskred. Det er dog 

flere forhold som tilsier at løsnesannsynligheten er svært lav: 

- De fleste deler av terrenget brattere enn 27-30° er av forholdsvis begrenset størrelse 

i fallretningen. Eventuelle utglidninger av snø vil derfor stoppe opp før de oppnår 

betydelige hastigheter. Rekkevidden er dermed svær begrenset.  

- På større arealer med terreng brattere enn 27-30°, er det skog. Flere steder er 

kronedekningen stor nok til å effektivt redusere sannsynligheten for snøskred. Andre 

steder er skogen mer glissen, men den vil fortsatt ha noen effekt mot utløsning av 

snøskred. Et eksempel fra terrenget i øvre del av Skjellelva er vist i Vedlegg 7A, Figur 

2. Skogen i disse områdene er ikke definert som hogstutsatt, da det er lauvskog i 

terreng brattere enn 25°. Vurderingene er derfor like for dagens forhold og for andre 

skogforhold.  

Beregninger med RAMMS::Avalanche viser at snøskred fra de mest sannsynlige 

løsneområder (Vedlegg 7D) ikke vil nå inn i kartleggingsområdet. Årlig sannsynlighet for 

snøskred i kartleggingsområdet vurderes som mindre enn 1/5000. 

10.2.4 Jordskred 

Det meste av kartleggingsområdet ligger under marin grense, og på befaringen observerte vi 

mye finstoff i løsmassene i nedre del av kartleggingsområdet. Det betyr at stabiliteten av 

løsmasser trolig er relativt dårlig når de er våte, og at løsmassene er forholdsvis lette å 

erodere.  

Bare få parti i dalsidene er bratte nok til å utgjøre løsneområder for jordskred. Disse partiene 

er enten så bratte at det trolig er svært lite løsmassedekke over berg, og dermed lav 

sannsynlighet for jordskred, eller ligger i forbindelse med de markerte bekkeløpene.  

Eventuelle utglidninger i bekkeløpene vurderer vi at vil opptre mer som flomskred. På 
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skyggekart har vi ikke sett spor etter jordskred, for eksempel kanter fra tidligere jordskred. 

Samlet vurderer vil at sannsynligheten for jordskred i kartleggingsområdet er <1/5000.  

Endringer i skogforhold vil ha marginal effekt på vurderingen av jordskred i dette området.  

10.2.5 Flomskred 

Det er flere bekkeløp i området, men det er få spor etter flomskred i disse. Vi har ikke 

observert pågående erosjon i bekkeløpene, hverken i kartleggingsområdet, der det er noe 

løsmasser, eller i øvre del, der løsmassedekket er tynnere. Enkelte steder har vi kartlagt 

skredavsetninger som ligger som en vifte nedenfor løpene (Vedlegg 7C), men viftene kan like 

godt være fra flomavsetninger, da terrenghelningen av avsetningene er lav. Ved hyppige 

flomskred ville vi forvente mer tydelige avsetningsformer som leveér, kanaler ol.  

I øvre deler av elveløpene er det begrenset tilgang på løsmasser som kan eroderes, gjerne 

bare et tynt lag med torv direkte på berg. I kartleggingsområdet er elvene flere steder skjært 

ned i løsmassene, og vi har kartlagt noen kanter langs elveløpene som «skredkanter». Det er 

tilfellet langs alle fire større elver i kartleggingsområdet. Kantene er trolig dannet som følge 

av erosjon i foten av skråningene, og derav følgende utglidning av løsmassene. Ingen steder 

observerte vi pågående erosjon i foten av skråningene, så årlig sannsynlighet for ytterligere 

utglidninger er lav. Utglidninger kan allikevel ikke utelukkes, og vi vurderer skjønnsmessig at 

årlig sannsynlighet er i størrelsesorden 1/5000. Langs de fleste elver og bekker er 

sannsynligheten for sørpeskred høyere enn dette, og flomskred er dermed ikke 

dimensjonerende skredtype. Unntaket er i nedre del av Haugenelva, som er for slak for å gi 

sørpeskred. Her er mindre utglidninger som små jordskred i kantene av elveløpet mulig. 

Disse vil gå over i bevegelse som flomskred, som er dimensjonerende for faresonen 1/5000.  

Endringer i skogforhold vil ha marginal effekt på vurderingen av flomskred i dette området.  

10.2.6 Sørpeskred 

Det er to kjente sørpeskredhendelser i området, i Brubekken og i Skjellelva, og både klima og 

terreng legger til rette for sørpeskred. Løsneområdene er langs bekkeløpene.  

For de mest markerte bekkeløpene, som også har størst nedbørfelt, mener vi 

løsnesannsynligheten for sørpeskred med utløp ned til kartleggingsområdet er mindre enn 

1/100, men større enn 1/1000. Dette gjelder Skjellelva og Brubekken, som begge har 

registrerte sørpeskredhendelser, men også langs Dypdalselva. Flere mindre forsenkninger 

har også løsneområder for sørpeskred, men grunnet mindre nedslagsfelt til disse, mener vi 

at løsnesannsynligheten bare er ≥1/5000. Dette gjelder bekkene ovenfor Fagerfjellveien 748, 

bebyggelsen ved Djupdal (692) og ved Aspenes (600, 604 og 612). Haugenelva mener vi er 

for slak til at det kan løsne sørpeskred med årlig sannsynlighet >1/5000. Bekken som 

kommer ned ved Aspelund nordvest i området har relativt begrenset nedslagsfelt og går i 

relativt slakt terreng. Vi vurderer derfor at løsnesannsynligheten er <1/5000. 

Løsneområdene er vist i Vedlegg 7C.  
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Som hjelp til å vurdere utbredelsen av sørpeskred fra løsneområdene, har vi benyttet 

RAMMS::DebrisFlow, som beskrevet i avsnitt 3.8. Utvalgte beregningsresultater er vist i 

Vedlegg 7D.  

Vår tolkning av terrengformer, historikk og modellresultater gjør at vi vurderer at det er 

faresoner for sørpeskred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 inn i 

kartleggingsområdet. Flere steder er Fv86 Fagerfjellvegen angitt som nedre grense for 

faresonen. Veien og grøfta på oversiden (Vedlegg 7A, Figur 3) utgjør en hindring for 

løsmasser, trær og andre store «partikler» fraktet med sørpeskred, og sannsynligheten for 

skredskade av betydning avtar derfor betydelig på nedsiden av veien.  

Sørpeskredmasser fra Dypdalselva må krysse en større flate (som vi har kartlagt som 

skredavsetning), før de kommer inn i kartleggingsområdet. Det gjør at en del masser 

avsettes og bremser opp før de når kartleggingsområdet. Sannsynligheten for sørpeskred inn 

i kartleggingsområdet reduseres dermed betraktelig, og vi har derfor bare tegnet en 

faresone for skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 nedenfor Dypdalselva.  

I bunnen av bekkeløpene er det ikke skog. Det gjelder både i fjellsiden ovenfor og inne i 

kartleggingsområdet. Det vises ikke tydelig i SR16 datasettet (Figur 51), men på dronefoto av 

øvre deler av nedslagsfeltene, for eksempel Vedlegg 7A, Figur 2. Hogst av den hogstutsatte 

skogen vi derfor bare i begrenset grad påvirke sannsynligheten for utløsning av sørpeskred.  

10.2.7 Andre faremomenter 

Avgrensningen mellom faresonene for sørpeskred og en raskt voksende flom nedenfor er 

usikker. Raskt voksende flom nedenfor utløpet av sørpeskred kan forekomme, men 

skadepotensialet vil være begrenset, og vi har ikke tegnet faresoner for den prosessen.  

10.3 Samlede faresoner 

10.3.1 Dagens forhold 

Det er faresoner for skred med årlig sannsynlighet ≥1/1000 og ≥1/5000 inn i 

kartleggingsområdet (Figur 53 og Vedlegg 7E). Disse følger bekkene i kartleggingsområdet, 

og er dimensjonert av sørpeskred med unntak av området langs Haugenelva, der faresonen 

er dimensjonert av flomskred. Faresonene ligger i stor grad i samme områder som 

aktsomhetssonene for jord- og flomskred, men er betydelig mindre i utstrekning.  

Ingen bygninger ligger mer utsatt for skred enn deres tilhørende sikkerhetsklasse tillater.  
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Figur 53: Faresoner for skred i område 7-Finnfjordvatnet.  

10.3.2 Under andre skogforhold 

Dersom skogen definert som hogstutsatt (Figur 51) fjernes, vil faresonene bare endres 

marginalt. Skog av betydning for skredfarevurderingen er vist i Vedlegg 7F.  

10.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Vi er ikke kjent med tidligere skredfarevurderinger i området.  

10.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Det er ingen spesielle usikkerhetsmoment knyttet til skredfarevurderingene i området.  
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11 Område 8 – Øyjord 

11.1 Områdebeskrivelse 
Kartleggingsområdet ligger helt sør i Senja kommune, og strekker seg omtrent 100 m inn i 

Sørreisa kommune (Figur 54). Området dekker begge sider av Fv86 

Finnfjordveien/Sørreisaveien, med spredt bebyggelse på begge sider av vegen, primært 

eneboliger. Den sørlige del av kartleggingsområdet er vist i Figur 55, den nordlige del i Figur 

56.  

Området er dekket av NGI sine kombinerte aktsomhetssoner for snø- og steinskred, og disse 

dekker en stor del av området.  

 

Figur 54: Kart over område 8-Øyjord. 
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Figur 55: Foto av sørlig del av område 8-Øyjord. Avgrensning av kartleggingsområdet er 
omtrentlig.  

 

Figur 56: Foto av nordlig del av område 8-Øyjord. Avgrensning av kartleggingsområdet er 
omtrentlig. 
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11.1.1 Befaring 

Området ble befart til fots og i bil. Vi benyttet drone med kamera til å ta oversiktsbilder. 

Sporlogg fra befaring langs bakken og fra drone er vist i Vedlegg 8C.  

11.1.2 Topografi 

Området strekker seg fra havnivå i vest til omtrent 80 moh. i øst og er vendt mot VNV. Mot 

øst strekker dalsiden seg opp til en åsrygg med toppene Åsekollen og Høghåen samt flere 

andre koller rundt 140 moh. Dalsiden er småkupert med enkelte nær-vertikale småskrenter 

med bart fjell og ellers løsmasseskråninger med terrenghelning opp mot 40°. Bak flere hus 

og langs Fv86 er det skjæringer i fjell og i løsmasser.  

11.1.3 Drenering 

Avrenningen fra dalsiden til sjøen skjer gjennom få, små bekker. Nedbørfeltene avgrenser 

påvirkningsområdet, og er begrenset til åsryggen med topp rundt 140 moh. Den største 

bekken renner ned ved boligen på Finnfjordvegen 376.  

11.1.4 Geologi 

Ifølge NGUs berggrunnskart (Fareth & Zwaan, 2010) består berggrunnen i området av 

granatglimmerskifer nederst, kalkglimmerskifer i midten, og marmor i toppen av åsen 

ovenfor kartleggingsområdet. I bergskjæringer langs Fv86 og bak hus, observerte vi skifer 

(Vedlegg 8A, Figur 1).  

I NGUs løsmassekart (Riiber, 1998) består løsmassene i hovedparten av kartleggingsområdet 

av et tynt dekke med hav-, fjord- og strandavsetninger. I de øvre deler av området er det 

kartlagt forvitringsmateriale. Dette stemmer i stor skala med observasjonene fra felt, men 

kartleggingen er for grov (1:250 000) til å fange opp de lokale forholdene.  

11.1.5 Registreringer 

Basert på skyggekart, flyfoto og observasjoner i felt, har vi tolket enkelte terrengformer som 

er av relevans for skredfarevurderingen. Disse er vist i registreringskartet i Vedlegg 8C. 

Observasjonene er få, og primært knyttet til utfall av blokker fra lokale skrenter, nedskjærte 

bekkeløp og et par vifteformer i foten av forsenkninger. Disse kan under tvil tolkes som 

skredavsetninger. Betydningen av formene er diskutert i avsnitt 11.2 om vurdering av 

skredfare.  

11.1.6 Skog 

Det er skog i størsteparten av dalsiden (Figur 55, Figur 56). Lauvskog er dominerende, med 

et enkelt gran-plantefelt ovenfor Sletthågen.  

Store deler av skogen har en kronedekning som tilsier at skogen er for tett til at snøskred vil 

utløses, men i enkelte bratte skråninger er det ikke skog (Figur 57). I øvre del av dalsiden er 

skogen glissen, men her er det lite bratt terreng. Dette er diskutert videre i 

skredfarevurderingen for snøskred i avsnitt 11.2.3 nedenfor.  

Store deler av skogen er klassifisert som «produktiv skog» (NIBIO, 2022), og siden bare deler 

av terrenget er brattere enn 25°, er store deler av skogen hogstutsatt, gitt definisjonen i 
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dette oppdraget. Disse deler av skogen må derfor antas fjernet for å vurdere faresoner 

under andre skogforhold enn dagens.  

 

Figur 57: Hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 
ovenfor. 

11.1.7 Historiske skredhendelser 

En enkelt skredhendelse er registrert i området i NVE Atlas. Dette er registrert som et lite 

fjellskred (100-10 000 m3), 28. mai 1995. Hendelsen er registrert av SVV og er plassert i 

fjellskjæringen på østsiden av Fv86 ved Sletthågen (Figur 55). Dette er en hendelse fra en 

skjæring, og dermed ikke direkte relevant for vår faresonekartlegging.  

Under befaringen var vi i kontakt med flere beboere. Ingen av disse hadde informasjon om 

skredhendelser i området.  
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11.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

For industriarealet nord for kartleggingsområdet utarbeidet Multiconsult i 2008 er geologisk 

vurdering (Multiconsult, 2008). Det er vist til prøver av løsmassene, som beskrives som lett 

eroderbare.  

Nord for kartleggingsområdet, ved Finnfjordbotn, har NGI tidligere vurdert skredfare mot 

planlagte boligfelt (NGI, 1984). Terrenget der er ikke helt ulikt område 8-Øyjord. 

Konklusjonen er at det er mulighet for sørpeskred langsetter flere bekkeløp.  

11.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Det foreligger ingen informasjon om eksisterende sikringstiltak mot skred i området, og 

ingen ble observert under befaringen. I hagen ovenfor boligene på Finnfjordveien 358, var 

det gravet et hull, der bekken rant ned og deretter videre i rør under bygningene. Dette var 

ikke et skredsikringstiltak, men kan trolig ta opp noen masser ved mindre jordskred.  

11.2 Vurdering av skredfare 

11.2.1 Steinsprang 

De mest aktive områder med steinsprang er skjæringene langs Fv86 og bak enkelte hus, for 

eksempel Finnfjordveien 358A og 376 (Vedlegg 8A, Figur 1 og 2). Da disse ikke er naturlige 

skrenter, men fjellskjæringer, har vi ikke tegnet faresoner for disse. Spesielt bak 

Finnfjordveien 376 er det trolig hyppige utfall, dog av begrenset volum og med begrenset 

skadepotensiale da skrenten er lav og det er helt flatt i foten.  

Skrenten som løper omtrent parallelt med den østlige avgrensningen av den sørlige del av 

kartleggingsområdet har relativt store blokker i foten (Vedlegg 8A, Figur 3; punkt V8-01). 

Ingen av blokkene er ferske, og skrenten er relativt forvitret, slik at det er svært lav årlig 

sannsynlighet for nye utfall, <1/1000. Da vi ikke fullstendig kan utelukke utfall fra skrenten, 

har vi lagt en faresone fra kildeområdet. Eventuelle utfall vil stoppe i de grove blokkene i ura. 

Vi har ikke modellert dette, da tolkningen av urfot og utfallssannsynlighet er bedre 

informasjon enn modellresultater. Det er faresone 1/5000 så vidt inn i kartleggingsområdet.  

I dalsiden ovenfor Finnfjordveien 340 er det et kildeområde for steinsprang med flere store 

blokker i foten (punkt V8-02; Vedlegg 8A, Figur 4). Vi observerte ingen ferske utfall, men det 

er fortsatt mulighet for at blokker kan løsne. Årlig sannsynlighet er dog svært liten, <1/1000, 

men ≥1/5000. Kildeområdet består av svært oppsprukket glimmerskifer, og eventuelle utfall 

vil være svært små, kanskje <0,2 m3, og stoppe kort fra kildeområdene. Eventuelle utfall når 

ikke inn i kartleggingsområdet, og det er derfor ikke tegnet faresoner.   

En liten skrent ovenfor adkomstvegen til Finnfjordveien 306 er et mulig kildeområde for 

steinsprang (punkt V8-03; Vedlegg 8A, Figur 5). Under befaringen lå det en blokk på rundt 

0,2 m2 i foten av skrenten. Denne var ikke av skifer, og vi vurderer derfor at den ikke 

representerte lokalt utfall. Deler av skrenten er trolig skjæring, men øvre del er naturlig. 

Berget er relativt kompakt, og vi vurderer at årlig sannsynlighet for utfall er <1/5000.  



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   146/175 
 

11.2.2 Steinskred 

Det er ingen naturlige bergparti i påvirkningsområdet der steinskred er en aktuell 

skredprosess. Det registrerte «fjellskredet» i området er trolig feilklassifisert, og er fra en 

bergskjæring langs Fv86. Den årlige sannsynligheten for steinskred vurderes dermed å være 

mindre enn 1/5000.  

11.2.3 Snøskred 

Det er ingen store, typiske løsneområder for snøskred i påvirkningsområdet. Det er enkelte 

mindre skråninger som er brattere enn 27°, og som dermed er potensielle løsneområder for 

snøskred. Med skogforholdene slik de var under befaringen, er bare et fåtall av disse 

skråningene konkrete løsneområder for snøskred.  

Skråningen bak boligen på Finnfjordveien 390 har en høydeforskjell på 10-15 m (Vedlegg 8A, 

Figur 6; punkt V8-04), og har en terrenghelning på 30-45°. Det er spredte bjørker i 

skråningen, og eksisterende vegetasjon vises i Figur 57 med en kronedekning som er tett nok 

i halvparten av skråningen til å effektivt redusere utløsning av snøskred. Dette, kombinert 

med at skråningen ligger langt fra en større rygg og forholdsvis lavt, 30-40 moh., gjør at vi 

vurderer årlig sannsynlighet for snøskred som <1/5000. Da skogen er lauvskog, og ligger i en 

skråning med terrenghelning >25°, er den ikke hogstutsatt.  

Skråningen fortsetter mot nord, og blir brattere ovenfor innkjøringen til Finnfjordveien 390 

(V8-05). Her er skogen mer glissen, og svært sjeldne snøskred vil kunne løsne her (årlig 

sannsynlighet ≥1/5000 men <1/1000), også med skogen slik den var under befaring. 

Skråningen har en vertikal høydeforskjell på 15-20 m, og slutter i grøfta på sørsiden av Fv86. 

Vi har modellert skredutbredelse med RAMMS::Avalanche med bruddkanthøyder på både 

0,5 og 0,75 m. Da terrengformene er små, vil de ikke fanges opp i tilstrekkelig grad i 

terrengmodellen, til at RAMMS vil gi brukbare resultater. Vi har derfor vurdert rekkevidden 

av skredskade av betydning manuelt. Faresonen 1/5000 går omtrent til midten av Fv86. Da 

det er bjørk i skråningen og denne er brattere enn 25°, antar vi at det ikke vil utføres hogst i 

skråningen. Faresonene under dagens forhold og andre forhold er derfor like.  

Kartet med kronedekning (Figur 57) viser at deler av terrenget ovenfor Øyjorda (blant annet 

Finnfjordveien 372A) ikke har tett nok skog til at den har fullstendig effekt mot utløsning av 

snøskred. På befaringen vurderte vi at skogen er tett nok til å fullstendig sikre mot utløsning 

av snøskred. Dronefoto i Vedlegg 8A, Figur 7 viser den tette skogen i dalsiden. Da skogen i de 

brattere deler av terrenget primært er lauvskog, er den ikke hogstutsatt slik det er definert i 

oppdraget. Det er derfor ingen løsneområder for snøskred i denne del av dalsiden.  

I dalsiden ovenfor Finnfjordveien 340 er det skog med kronedekning stor nok til å effektivt 

redusere utløsning av snøskred til årlig sannsynlighet <1/5000. Det viser kartet med 

kronedekning og våre egne vurderinger, blant annet vurdert ut fra dronefoto i Vedlegg 8A, 

Figur 8. I dette området viser AR5 at skogen er løvskog, men observasjoner viser at det er 

granskog i en del av dalsiden. Under dagens forhold er det ikke et løsneområde her, men i 

den delen av dalsiden der det er granskog, kan hogst ikke utelukkes, og det vil derfor være et 

løsneområde. Da terrenget ligger så lavt, vurderer vi at det bare vil komme et løsneområde 
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1/5000 her. Beregninger med RAMMS viser at snøskred med årlig løsnesannsynlighet på 

1/5000 kan nå frem til Fv86, men at skredmassene vil dele seg og avsettes rundt bygningene. 

Vi vurderer dermed at årlig sannsynlighet for snøskredskader av betydning er lavere enn 

1/5000 for bygningene, men høyere enn 1/5000 i området mellom og rundt bygningene. 

Årlig sannsynlighet for snøskred vurderes som > 1/5000 i en situasjon uten skog. 

Beregningene er gjort med bruddkanthøyder på både 0,5 og 0,75 m, og tolket som beskrevet 

ovenfor for Finnfjordveien 390.  

I dalsiden ovenfor Finnfjordveien 306 er det en markert forsenkning i terrenget. På sørsiden 

av forsenkningen er terrenget bratt nok til å være løsneområder for snøskred. Kartet med 

kronedekning viser at det ikke er skog, men under befaringen var det tett lauvskog i dalsiden 

(Vedlegg 8A, Figur 8). Vi har derfor vurdert at det ikke er reelle løsneområder for snøskred 

her under dagens forhold. Da skogen er lauvskog og står i bratt terreng, mener vi at skogen 

ikke er hogstutsatt. Det er derfor ikke løsneområder for snøskred under andre skogforhold 

enn dagens.  

I dalsiden ovenfor boligene på Finnfjordveien 240, 260 og 262 er terrenget brattere enn 30°. 

Her er det tett lauvskog, og det er ikke reelle løsneområder for snøskred, hverken under 

dagens forhold, eller andre skogforhold, slik de er definert i oppdraget.  

11.2.4 Jordskred 

Området ligger under marin grense, og det er observert mye finstoff i løsmassene. Det betyr 

at stabiliteten av løsmasser trolig er relativt dårlig når de er våte, og at løsmassene er 

forholdsvis lette å erodere.  

Flere deler av dalsidene er bratte nok til å utgjøre løsneområder for jordskred. Den generelle 

mangelen på tydelige skredavsetninger og skredkanter, sammen med generelt tynt 

løsmassedekke i skråningene, gjør at vi vurderer at det bare er svært få reelle løsneområder 

for jordskred. Dessuten har bare få av de bratte partier vann inn i toppen av skråningen, noe 

som reduserer sannsynligheten for jordskred.  

Skråningen ovenfor boligene på Finnfjordveien 358 er gravet ut i foten, og er derfor ikke 

lenger naturlig. I tillegg renner en bekk inn i toppen av skråningen. Dette gjør at vi vurderer 

at skråningen er utsatt for jordskred med årlig sannsynlighet 1/1000. Løsmassetykkelsen er, 

vurdert fra observasjoner, relativt begrenset, og eventuelle jordskred har derfor bare 

begrenset volum og rekkevidde. Skadepotensialet av eventuelle jordskred vil avta raskt 

utover plenen, da de faste masser vil avsettes i foten av skråningen. Et hull i plenen, ved 

innløpet av stikkrenna under bygningene, vil trolig kunne samle opp noen skredmasser. Ved 

bygningen vil det derfor trolig bare være tyntflytende slam/gjørme. Faresonen fra jordskred 

er vurdert skjønnsmessig, da modellresultater trolig ikke vil fange opp effekter av småskala 

topografi og bygningen.  

Ovenfor bolighuset på Finnfjordveien 312 er det en skråning på 10-15 høydemeter (Vedlegg 

8A, Figur 9), der det er gravet i foten. Under befaringen lå en mindre blokk i foten, trolig 

utfall fra det utgravde området. Det er ikke vann inn i toppen av skråningen, og løsmassene 

er av begrenset tykkelse. Eventuelle jordskred vil derfor være lite sannsynlig (<1/1000, men 
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>1/5000), og av begrenset størrelse. Faresonen er vurdert skjønnsmessig, og vil stoppe i 

veggen på bygningen.  

11.2.5 Flomskred 

Det er flere bekkeløp i området, men det er ikke observert spor etter pågående erosjon eller 

ferske flomskred i disse. Langs enkelte av bekkene, blant annet ovenfor Finnfjordveien 376 

er bekken erodert ned i løsmassene. I samme området er det på skyggekartet antydninger til 

vifteformede avsetninger nedenfor forsenkninger. Disse er i registreringskartet angitt som 

jord- og flomskredavsetninger, men denne tolkningen er svært usikker. Ingen av de kartlagte 

viftene er inne i kartleggingsområdet.  

Både under dagens skogforhold og under en antakelse av at deler av skogen fjernes, 

vurderer vi at årlig sannsynlighet for flomskred er <1/5000.  

11.2.6 Sørpeskred 

Det er ingen kjente sørpeskredhendelser i påvirkningsområdet. Langs flere av bekkene ned 

mot kartleggingsområdet, primært ned mot Finnfjordveien 376, 358 og nord for 340, kan det 

potensielt utløses sørpeskred. Vi mener dog at årlig sannsynligheten for utløsning av 

sørpeskred både her og i andre bekker i området er <1/5000 fordi: 

- Bekkene har relativt små nedslagsfelt, begrenset av åskammen omtrent 140 moh. 

- Det er skog i terrenget i og rundt bekkene.   

11.2.7 Andre faremomenter 

Bekken som kommer ned mot boligen på Finnfjordveien 376 er lagt i rør. Det samme gjelder 

ved boligene på 358 A, B og C. Vi har ikke vurdert kapasiteten av innløp og rør, og ikke 

dimensjonerende vannføring. Bekken ovenfor Finnfjordveien 358 er dessuten flyttet, og har 

nytt løp utover en relativt bratt skråning ovenfor boligene. Det bør utføres en 

flomfarevurdering i disse områdene.  

11.3 Samlede faresoner 

11.3.1 Dagens forhold 

Det er få og små faresoner med årlig sannsynlig 1/5000 og 1/1000 inn i kartleggingsområdet. 

Faresonene er dimensjonert av snøskred, jordskred og steinsprang. Faresonene ligger inn til 

veggen på eksisterende bebyggelse, men ingen bygninger ligger i faresonene.  

11.3.2 Under andre skogforhold 

Under andre forutsetninger for skogen enn dagens, vil det komme faresoner ved bygningene 

på Finnfjordveien 340. Det skyldes at skogen er hogstutsatt, gitt kriteriene definert i 

oppdraget. Skog av betydning for skredfarevurderingene er vist i Vedlegg 8F.  
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Figur 58: Faresoner for skred i område 8-Øyjord under dagens vegetasjonsforhold.  

11.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Vi er ikke kjent med tidligere vurderinger i kartleggingsområdet.  

11.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Faresonene fra jordskred er i skråninger som ikke er naturlige. Terrenginngrep vil kunne 

både forbedre og forverre situasjonen, men er utenfor omfanget av dette oppdraget å 

vurdere.  
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12 Område 9 – Fjordgård sør 

12.1 Områdebeskrivelse 
Kartleggingsområdet dekker den sørlige del av Fjordgård (Figur 59). Den nordlige del av 

Fjordgård er kartlagt nylig, i forbindelse med bygging av skredvollen ovenfor bebyggelsen. 

Det er en del enkeltboliger i området, og skolen ligger sørvest i kartleggingsområdet. 

Oversiktsbilder er vist i Figur 60. Flere bilder er vist i Vedlegg 9A.  

Stort sett hele kartleggingsområdet er dekket av NVEs aktsomhetssoner for snøskred. NVEs 

aktsomhetssoner for steinsprang og de for jord- og flomskred dekker mindre deler av 

området. NGIs kart for snø- og steinskred dekker den vestlige og sørlige del av området.  

 

Figur 59: Oversiktskart over område 9-Fjordgård sør. 
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Figur 60: Kartleggingsområde 9-Fjordgård sør grovt indikert med lilla polygon, samt 
terrenget ovenfor. Foto tatt mot sør. 

12.1.1 Befaring 

Området ble befart til fots og i bil. Vi benyttet drone med kamera til å ta oversiktsbilder. 

Sporlogg fra befaring langs bakken og fra drone er vist i Vedlegg 9C.  

12.1.2 Topografi 

Fjordgård ligger på den nordlige del av Senja, inne i Øyfjorden, ved innseilingen til 

Ørnfjorden, som er den vestligste av de to innerste fjordarmer i Øyfjorden. Terrenghelningen 

i området og fjellsiden mot vest er vist i Vedlegg 9B. Kartleggingsområdet strekker seg fra 

havnivå til omtrent 55 moh., og er relativt slakt. Terrenget rundt utgjør en svak skålform:  

- Mot sør ligger Arnakken 360 moh. og ryggen nord for denne, som ender i en nær-

vertikal fjellside rett sør/sørøst for kartleggingsområdet.  

- Sørvest for kartleggingsområdet går en bred dal, Holta, inn til Storevatnet 119 moh. 

Fra Storevatnet renner Arnakkelva ut gjennom den sørlige del av 

kartleggingsområdet.  

- Vest for kartleggingsområdet ligger fjellet Storsegla med topp rundt 640 moh. og en 

svært bratt nordflanke ned mot Skarvvatnet og en åpen dal med Storelva i bunn.  

- Nordvest for kartleggingsområdet ligger en markert rygg bestående av toppene 

Hesten i sørvest og Stavelitippen 566 moh. i midten.  

Fjordgård 

Storsegla 

Arnakken 

Storelva 

Storevatnet 
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12.1.3 Drenering 

Fra Storevatnet renner Arnakkelva ut gjennom den sørlige del av kartleggingsområdet. Fra 

dalen nord for Storsegla renner Storelva ut nord for kartleggingsområdet. Ut over disse 

større elvene er det mange mindre bekker og vannsig. En nylig etablert sti fra det 

nordvestlige hjørne av kartleggingsområdet rett sør mot Storevatnet, sørger trolig for en viss 

drenering av overflatevann (Vedlegg 9A, Figur 1).  

12.1.4 Geologi 

Berggrunnen i kartleggingsområdet er kartlagt av NGU i målestokk 1:250 000 (Zwaan, Fareth, 

& Grogan, 1998). Berggrunnen i fjellsidene ovenfor kartleggingsområdet består primært av 

granitt.  

Ifølge NGUs løsmassekart kartlagt i målestokk 1:250 000 (Sveian, 1999), består løsmassene i 

kartleggingsområdet av marin strandavsetning. Fjelltoppene er kartlagt som bart fjell, og 

nedenfor dette er det skredavsetninger og under det, morenemateriale. Marin grense går 

rundt 45 moh.  

12.1.5 Registreringer 

Basert på skyggekart, flyfoto og observasjoner i felt, har vi tolket enkelte terrengformer som 

er av relevans for skredfarevurderingen. Disse er vist i registreringskartet i Vedlegg 9C.  

I foten av skrenten nedenfor Arnakken, sør for kartleggingsområdet, er det spor etter 

steinskred og steinsprang. På nedsiden av Arnakkveien ligger det relativt store blokker fra 

steinsprang eller steinskred få meter fra veggen på Arnakkveien 2. Det ligger flere store 

blokker ned mot bolighuset på Arnakkveien 7, men alle i god avstand fra huset.  

På sør og østsiden av Storsegla er det spor etter en større utglidning, jordskred eller 

steinskred, som ikke har fått noe særlig dynamisk bevegelse, og flere små spor etter 

flomskred. Ingen av disse er nært kartleggingsområdet. I det slakere parti øst for Storsegla 

ligger det flere blokker, noen i nærheten av kartleggingsområdet. De øvre blokkene kan 

muligens være steinsprangblokker, men de nedre mener vi er morenemasser.  

På nordsiden av Storsegla er det en sammenhengende steinsprangur i foten av fjellsiden. 

Deler av denne kan være bygget av flomskred ut fra to gjel. Ingen av disse observasjonene 

ligger nær kartleggingsområdet.  

Nedenfor fjellsiden mellom Hesten og Stavelitippen er det avsetninger fra steinsprang, 

snøskred og flomskred. Ingen av disse avsetningene har retning mot kartleggingsområdet, 

men mot fangvollen ovenfor Fjordgård nord.  

Betydningen av formene er diskutert i avsnitt 12.2 nedenfor om vurdering av skredfare.  

12.1.6 Skog 

Det er skog i størsteparten av fjellsiden opp mot Storsegla opptil omtrent 325 moh., men 

denne er glissen (Vedlegg 9A, Figur 2). Allikevel er skogen klassifisert som «produktiv skog» 

(NIBIO, 2022), og deler av skogen vil ifølge definisjonen i oppdraget være hogstutsatt, da den 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   153/175 
 

ligger i terreng med helning <25°. Disse deler av skogen må derfor antas fjernet for å vurdere 

faresoner under andre skogforhold enn dagens. 

I skrenten fra Arnakken ned mot kartleggingsområdet er det ikke skog.  

 

Figur 61: Kronedekning i forhold til utløsning av snøskred basert på SR16 beta, og 
hogstutsatt skog i henhold til definisjonen i oppdraget, beskrevet i avsnitt 3.10.3 ovenfor. 

12.1.7 Historiske skredhendelser 

Det har gått mange snøskred fra Stavelitippen ned mot bebyggelsen og senere fangvollen. 

Den 28. mars 1958 omkom en person i et snøskred, og flere boliger ble ødelagt. Vollen ble 

bygget på 1990-tallet. Disse hendelsene har ikke direkte relevans for kartleggingsområdet.  

I NVE Atlas er det registrert et sørpeskred langs Arnakkelva den 28. februar 2021: 
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Fjordgård, Senja. Sørpeskred registrert. Ikke registrert i regobs. NRK skriver: "Det er 

ikkje meldt om personskadar, men rundt 200 innbyggarar er isolerte i bygda Fjordgård 

på Senja. Der gjekk eit stort sørpeskred over vegen". Ingen tilgjengelige bilder/flyfoto 

av hendelsen. Skredpunkt + løsne- og utløpspolygon/punkt er derfor ukjent. Tidspunkt 

for hendelsen er også usikkert. Farevarsel fra NVE (28.02.2021): Sørpeskred: Gult (2) 

varsel. Det er utført en kvalitetskontroll av denne skredhendelsen. 

Datoen er samme dag som flere andre registrerte sørpeskredhendelser i områdene som er 

kartlagt i oppdraget, blant annet område 6 – Solbakken-Steinheim og område 7 – 

Finnfjordvatnet.  

Flere tidligere skredhendelser er nevnt i rapportene fra NGI, beskrevet i 12.1.8 nedenfor.  

12.1.8 Tidligere skredfareutredninger 

I forbindelse med snøskred fra Stavelitippen og design av sikringstiltak der, er det gjort en 

rekke vurderinger. Disse er delvis relevante for dette oppdraget, primært i forhold til 

bruddkanthøyder for snøskred, men bare de viktigste er referert nedenfor.  

I selve kartleggingsområdet er det gjort mange vurderinger, beskrevet i følgende rapporter: 

- NGI rapport 81405-1, datert 6. oktober 1981 (NGI, 1981): 

o Deler av kartleggingsområdet er vurdert, og det er tegnet foreløpige 

faresoner.  

o Aktuelt krav til sikkerhet mot skred var da 3/1000 for det som nå gjelder 

sikkerhetsklasse S2. Det var den gangen også typisk å vurdere maksimalt 

utløp av skred, og la det definere avgrensningen av faresonen.  

o «Sørpeskred kan nå alle deler av regulert område nord for idrettsplassen.» 

Det betyr at NGI mener det er en faresone for sørpeskred med årlig 

sannsynlighet ≥3/1000 inne i det nåværende kartleggingsområdet.  

o «Overløp fra Arnakkelva kan nå området ved idrettsplassen.» Dermed antar 

vi at de mener at idrettsplassen ligger i et område med årlig sannsynlighet for 

sørpeskred langsetter Arnakkelva ≥3/1000.  

o NGI har tegnet en kort faresone, trolig 3/1000, som går noen meter inn i 

nåværende kartleggingsområde.  

- NGI rapport 81405-2, datert 17. oktober 1983 (NGI, 1983):  

o NGI har vurdert snøskred fra den sørøstlige siden av Storsegla. De har ikke 

informasjon om kjente snøskredhendelser derfra.  

o NGI har vurdert sørpeskred langsetter Arnakkelva, og oppgir at det er 

registrert tre sørpeskred der. «Det er i alt registrert 3 sørpeskred fra 

idrettsplassen og mot eksisterende bebyggelse. Sannsynligvis har alle 

sørpeskredene løsnet i myrpartiet nedenfor utløpet av Arnakkvannet.» 

o En faresone, mest sannsynlig med årlig sannsynlighet 3/1000 er tegnet 

gjennom kartleggingsområdet (Figur 62). Denne virker bare å være tegnet for 

snøskred fra løsneområdene på Storsegla, ikke med tanke på sørpeskred.  
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o En skredhendelse som har retning mot skolen, men stoppet i god avstand 

over, er tegnet inn i et kart, men ikke beskrevet spesifikt.  

o To tomter på sørsiden av Arnakkelva er vurdert, og NGI mener, uten 

nærmere diskusjon, at disse ikke tilfredsstiller datidens krav til sikkerhet mot 

skred, 3/1000. Dette gjelder to tomter som ligger vest for dagens bolighus på 

Arnakkveien 7.  

- NGI rapport 81904-1 datert 3. oktober 1983  (NGI, 1983): 

o Det som kalles «tomt 98» i NGI rapporten er nå på adressen Arnakkveien 2.  

o Krav til sikkerhet var da 3/1000 for det vurderte huset.  

o NGI vurderer at snøskred kan nå bolighuset med årlig sannsynlighet ≥3/1000, 

og det tilfredsstiller derfor ikke datidens krav til sikkerhet mot skred.  

o NGI kommer med følgende informasjon: «Skredmassene har minst en gang 

lagt seg opp mot husveggen etter et slikt skred.» 

o Mest sannsynlig løsneområde er i skaret i fjellsiden ovenfor.  

o Ingen andre skredtyper enn snøskred er nevnt.  

o Foreslått sikringstiltak er en ledevoll med høyde på 5 m over eksisterende 

terreng.  

o Vollen finnes ikke i terrenget i dag.  

- Utskrift av diverse møteprotokoller fra anleggelse av vollen ovenfor Fjordgård nord.  

o Her kommer det frem et nytt kart med en litt revurdert faresone for den 

sørligste del av kartleggingsområdet (Figur 63).  

o Vollen ovenfor Arnakkveien 2 (tomt 98) er tegnet inn, og ser her mer ut som 

en fangvoll enn en ledevoll, som beskrevet i NGI rapport 81904-1.  

- NGI teknisk notat 20051396 datert 15. mars 2006 (NGI, 2006): 

o I 1997 ble maksimalt tillatte sannsynlighet for skred på bolighus endret fra 

3/1000 til 1/1000. Konsekvensene er beskrevet i rapporten.  

o Snøskred fra løsneområdene under Storsegla er vurdert: «Bruddkanten på 

store snøskred vil ut ifra de topografiske forutsetninger sannsynligvis ligge 

mellom kotene 500-550.». Det er ingen informasjon om registrerte snøskred i 

dette området.  

o NGI nevner at det flere ganger har gått sørpeskred fra de åpne myrene 40-90 

moh. helt til sjøen, uten å oppgi nærmere detaljer.  

o Et sørpeskred i 1967 i Arnakkelva blir omtalt. Dette gikk over den naturlige 

forsenkningen ved skolen og fulgte veien nedover.  

o NGI vurderer at skolen kan treffes av sørpeskred med årlig sannsynlighet i 

størrelsesorden 1/100.  

o Faresonekart med justerte faresoner er gjengitt i Figur 64. 

- NGI rapport 20051396-01-1-R datert 3. desember 2009 (NGI, 2009):  

o Rapporten beskriver sørpeskredproblematikken langsetter Arnakkelva i 

detalj, og anslår som tidligere at årlig sannsynlighet for sørpeskred er i 

størrelsesorden 1/100. Årlig sannsynlighet for sørpeskred på bygningen på 

GBnr 113/233 estimerer NGI til 1/50. Bygningene på GBnr 113/50 og 113/157 

ble vurdert å ligge trygt mot sørpeskred.  
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o Dimensjonerende sørpeskred antas å kunne ha et volum på 100 000 m3, som 

ikke utløses momentant.  

o Hastigheter ved skolen antas rundt 20 m/s og ved Fv7884 Arnakkveien rundt 

15 m/s.  

o Ulike sikringsløsninger er foreslått, blant annet en ledevoll på høyde med 

skolen, med høyde 3 m over dagens terreng.  

o Dersom de foreslåtte sikringsløsningene bygges, ventes skolen sikret slik at 

årlig sannsynlighet for sørpeskred er ≤1/1000 og bygningene på GBnr 113/90 

og 113/221 nedenfor skolen sikret slik at årlig sannsynlighet ≤3/1000.  

o De nylige sikringstiltakene bygget langs Arnakkelva er trolig i stor grad basert 

på løsningsforslaget i denne rapporten, men ikke alt NGI foreslo, er bygget.  

- NGI rapport 20051396-01-3-R datert 22. desember 2009 (NGI, 2009):  

o Ytterligere vurdering av fare for sørpeskred for det som er den nordvestlige 

del av vårt kartleggingsområde. Det er ikke beskrevet konkrete 

sørpeskredhendelser inn i vårt kartleggingsområde.  

o Til tross for at fare for sørpeskred er beskrevet, er de store trekkene i 

faresonene fra 2006 (NGI teknisk notat 20051396, Figur 64) ikke endret 

(Vedlegg 9A, Figur 3). Vi er dermed usikre på om det er en reell fare for 

sørpeskred, og hvor stort skadepotensialet reelt sett er.  

o I rapporten er det nevnt sørpeskredhendelser i 1966/1967: «Mange eldre i 

Fjordgård husker at nettopp det skjedde vinteren 1966/67. Flere hus fikk 

materielle skader og det var nære på at en unge omkom i et av husa, men det 

gikk bra den gangen.» Det er ingen detaljerte beskrivelser av hvor det gikk 

sørpeskred. Fra tidligere rapporter vet vi at det gikk sørpeskred i Arnakkelva i 

1967, og at sørpe traff flere hus på nordsiden av elveløpet.  

o Konklusjonen i forhold til faresoner er «Det er imidlertid ikke mulig å avgjøre 

eksakt hvilke hus som er i faresonen og hva faregraden på disse er. Det er 

derfor antydet prinsippløsninger (tiltak) mot sørpeskred som vil øke den 

generelle sikkerheten for all bebyggelsen i området…».  

- NGI rapport 20051396-01-6-R datert 23. januar 2010 (NGI, 2010):  

o Rapporten beskriver snøskred fra Stavelitippen, men gir viktig informasjon 

om anvendte bruddkanthøyder. Disse klimaanalysene og bruddkanthøyder er 

benyttet i senere arbeid med design av ny voll over sentrumsområdet, og vil 

bli anvendt i vår vurdering.  

- Skred AS rapport 16071-01-2 datert 2016-09-18 (Skred AS, 2016): 

o Dimensjonering av vollen ved Fjordgård nord.  
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Figur 62: Faresone fra NGI sin vurdering i 1993 (NGI, 1983). 

 



Oppdrag: 22350 NVE - Senja. Skredfarekartlegging for utsatt bebyggelse 
Rapport: Skredfareutredning for utvalgte områder i Senja kommune 
Dokument nr.: 22350-01-1. Dato: 2022-12-10  

 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)   158/175 
 

 

Figur 63: Kart fra ulike møteprotokoller fra 1990, med en litt annen faresone enn vist i Figur 
62.  

 

Figur 64: Revurderte faresoner fra 2006 (NGI, 2006). Merk at faresoner ikke inkluderer fare 
for sørpeskred, som er angitt med blå piler. 
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12.1.9 Eksisterende sikringstiltak 

Den nylig oppgraderte fangvollen mot snøskred fra Stavelitippen ligger nord for 

kartleggingsområdet.  

Sør i kartleggingsområdet er det nylig etablert sikringstiltak mot sørpeskred langsetter 

Arnakkelva. Disse tiltakene er i noen grad beskrevet i NGI rapport 20051396-01-1-R (NGI, 

2009) og i (NVE, 2015), og består av tre ulike tiltak (se registreringskart, Vedlegg 9C; Figur 65; 

Vedlegg 9A, Figur 4): 

1) Øvre voll: 95 m lang ledevoll som skal sikre at sørpeskred ledes mot høyre (i 

fallretningen), i stedet for å gå rett frem i en sving, og inn i skolen. Støtsiden av vollen 

og erosjonssikring i fot er bygget med gabionkasser fylt med lokal sprengstein.  

2) Midtre voll: Reduserer muligheten for at sørpeskredmasser som treffer Arnakkveien 

og stuves opp på grunn av for liten lysåpning i kulverten, ledes mot nord.  

3) Nederste voll: Leder eventuelle masser som krysser over Arnakkveien tilbake i løpet. 

Sikrer husene på Øyfjordveien 5 og 9.  

 

Figur 65: Toppen av øvre voll, ved skolen. Arnakkelva renner i bunnen, til venstre i bildet. Foto 
tatt mot vest. Se også Vedlegg 9A, Figur 4.  

I myrområdene nord for idrettsplassen, vest for bebyggelsen og veien Segla, det er 

opparbeidet mange store og små overvannsgrøfter. Flere av disse fortsetter ned gjennom 

boligfeltet til sjøen. Vi er ikke kjent med når det er gjort, men denne typen løsning er 

beskrevet som en mulig sikringsløsning mot sørpeskred i NGI rapport 20051396-01-3-R (NGI, 

2009).   

Arnakkelva 
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12.2 Vurdering av skredfare 

12.2.1 Steinsprang 

Det er kildeområder for steinsprang i fjellsiden opp mot Storsegla og nedenfor ryggen 

mellom Stavelitippen og Hesten. Observasjoner av blokker i terrenget og på drone- og 

flyfoto (Vedlegg 9C) tilsier at eventuelle steinsprangblokker vil stoppe i god avstand fra 

kartleggingsområdet.  

Fjellsiden sør for kartleggingsområdet, opp mot ryggen nord for Arnakken, har flere 

kildeområder for steinsprang (Figur 68). I foten av fjellsiden er det sammenhengende 

steinsprangur og i myrområdet ned mot boligen på Arnakkveien 7 observerte vi flere store 

blokker, opptil 20-30 m3 (Vedlegg 9A, Figur 5). I terrenget sør for bolighuset på Arnakkveien 

2 var det flere store blokker, opp til 10 m3. Helt i sørlig kant av kartleggingsområdet var det 

er terrengformasjon som minnet om en steinskredavsetning, med lobeform og svært store 

blokker i overflaten. Med tett undervegetasjon var det vanskelig å være sikker på den 

observasjonen, men det er ikke usannsynlig at det er en avsetning etter et steinskred fra den 

markerte skålformen i fjellsiden ovenfor. De store blokker ved Arnakkveien 2 kan være 

enkeltblokker (steinsprang) eller en del av steinskredet. Under befaring observerte vi ingen 

ferske blokker i foten av skrenten, og ingen tegn etter ferske utfall i fjellsiden.  

Beregninger med Rockyfor3d er gjort med RAS-funksjonen og tar ikke høyde for 

løsnesannsynlighet. I dette tilfellet er løsnesannsynligheten vurdert å være lav, og 

resultatene fra RockyFor3D er derfor ansett som konservative. I Rockyfor3d når blokker på 

1 m3 inn i kanten av kartleggingsområdet, sørøst for boligen Arnakkveien 2. Dette vurderer vi 

som lite realistisk på grunn av mangelen på avsetninger så langt ut, og dempende effekt i 

myra. Beregninger med blokker på 8 og 27 m3 når også inn i kartleggingsområdet (Vedlegg 

9D), noen vi har mer tro på, basert på observasjoner. Steinsprang når ikke frem til boligen på 

Arnakkveien 7, men til Arnakkveien 2. Dette underbygger våre observasjoner. 

Sannsynligheten for blokker ned til huset på Arnakkveien 2 er nok overestimert i 

beregningene, da selv store blokker vil bremses betydelig ved krysning av Arnakkveien.  

Samlet mener vi at faresonen for steinsprang omtrent følger formen på faresonen for 

snøskred, men har mindre utbredelse. Allikevel er årlig sannsynlighet for steinsprang på 

boligen på Arnakkveien 2 ≥1/1000. Boligene på Arnakkveien 6 og 7 kan ikke nås av 

steinsprang med årlig sannsynlighet ≥1/5000.  

12.2.2 Steinskred 

På ryggen øst for Storsegla er det en terrengformasjon som i skyggekartet minner om en 

utglidning av berget. Vi har kartlagt toppen av utglidningen rundt 400 moh. som en 

skredkant (Vedlegg 9C). I foten av utglidningen, rundt 225 moh., er det en svak lobeform. Da 

utglidningen er i berg, tolker vi dette som et steinskred, som ikke har fått store hastigheter. 

En mulig steinskredavsetning fra Arnakken ned mot den sørlige del av kartleggingsområdet 

er diskutert ovenfor, under steinsprang. Ut over dette er det ingen andre tydelige tegn etter 

steinskred i påvirkningsområdet.  
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Analyse av InSAR-data (NGU, 2022) viser heller ingen tydelige tegn på jevne bevegelser, og vi 

har ikke observert tydelige spor i terrenget som viser kildeområder for steinskred. Vi mener 

derfor at årlig sannsynlighet for steinskred inn i kartleggingsområdet er <1/5000.  

12.2.3 Snøskred 

Flere partier i de ulike fjellsider rundt kartleggingsområdet er bratte nok til å kunne gi 

snøskred (Figur 66). I NGI rapport 20051396-01-6-R (NGI, 2010) er det gjort detaljerte 

klimaanalyser, og vurderinger for bruddkanthøyder (d*) i løsneområdene. Disse er videreført 

i Skred AS’ arbeid med design av den nye fangvollen (Skred AS, 2016). De tidligere foreslåtte 

verdier for bruddkanthøyder er vist i Tabell 18.  

 

Figur 66: Relevante løsneområder for snøskred nedenfor Storsegla (oransje polygon) og 
mellom Stavelitippen og Hesten (rød polygon). Foto tatt mot vest.  

 

Tabell 18: Tidligere foreslåtte bruddkanthøyder for snøskred fra Stavelitippen. Verdier er 
angitt for løsneområde 6. Verdier i parentes viser øvre og nedre grense for anvendte verdier i 
samtlige løsneområder i Stavelitippen.    

Rapport d*100 [m] d*1000 [m] d*5000 [m] 

NGI rapport 20051396-01-6-R (NGI, 2010) 1,2 (1,1-1,3) 1,6 (1,4-1,8) - 

Skred AS rapport 16071-01-2 (Skred AS, 2016) - 1,6 (1,4-1,8) - 

 

12.2.3.1 Stavelitippen 

Snøskred fra Stavelitippen er godt beskrevet i flere rapporter. Snøskred fra den nordlige del 

av Stavelitippen stoppes av fangvollen ovenfor bebyggelsen. Vi har her vurdert de 

løsneområdene som ligger lengst mot sørvest. Det største av løsneområdene vi har vurdert 

er Sno9-Stav01 (Vedlegg 9C; Tabell 20), som svarer omtrent til løsneområde 6 i NGI (2010) 

og Skred AS (2016). Vurderinger tilsier at disse ikke har direkte retning mot 

Storsegla 

Stavelitippen 

Hesten 
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kartleggingsområdet, og dette underbygges av modellering (Vedlegg 9D). Snøskred fra 

Stavelitippen når ikke inn i kartleggingsområdet med årlig sannsynlighet >1/5000.  

12.2.3.2 Segla 

Nordsiden av Segla er så bratt at det ikke vil bygge seg opp snøflak som kan løsne som 

egentlige snøskred. Her vil det bygge seg opp skavler med vind fra sørlig sektor. Nedfall av 

disse har ikke retning mot kartleggingsområdet og er ikke vurdert mer detaljert.  

Fra Storsegla faller ryggen jevnt mot øst i retning kartleggingsområdet, med terrenghelning 

på typisk 30-40°. På sørsiden av denne ryggen er det potensielle løsneområder for snøskred 

helt fra toppen rundt 640 moh. til terrenghelningen faller under 30° rundt 200 moh. I disse 

vil det avsettes snø med vind fra nordlig sektor. Et vått snøskred er registrert i denne siden i 

RegObs, men ellers er vi ikke kjent med snøskredhendelser fra løsneområdet, så hendelser 

er trolig lite hyppige, men kan ikke utelukkes for scenarioer på 1/1000 og 1/5000.  

12.2.3.2.1 Løsneområder 

Løsneområdene Segl01 til Segl08 er lagt nedover på ryggen i lokale forsenkninger, der de 

finnes, men sett i stor skala er ryggen konveks. Den konvekse formen, kombinert med 

begrenset henteområde for snødrift mot nord og nordvest, gjør at vi mener 

dimensjonerende bruddkanthøyder er lavere enn for løsneområdene under Stavelitippen. 

Det betyr også at vi mener årlig sannsynlighet for utløsning av store, tørre snøskred er 

<1/100. For de øvre løsneområdene langs ryggen, Segl01 og Segl02, har vi redusert 

bruddkanthøydene med 0,2 m fra de i Stavelitippen (Tabell 20). I løsneområdene Segl04 og 

Segl05 begynner det å komme glissen skog, og spesielt i Segl05 er det stor overflateruhet. 

Skogen er ikke tett nok til å fjerne sannsynligheten for utløsning, men vil muligens redusere 

sannsynligheten marginalt. I disse to løsneområder har vi derfor redusert dimensjonerende 

bruddkanthøyde med ytterligere 0,2 m. Løsneområdet Segl03 har litt glissen skog, det ligger 

ikke direkte bak ryggen, og det vil derfor trolig avsettes mindre snø her. Vi har derfor også 

redusert de dimensjonerende bruddkanthøydene i dette løsneområdet. I de tre nedre 

løsneområder er det stor ruhet fra store blokker, og en del trær. Dette er ikke nok til å 

fullstendig sikre mot snøskred, men vil redusere sannsynligheten betydelig. Her har vi 

ytterligere redusert dimensjonerende bruddkanthøyder (Tabell 20).  

12.2.3.2.2 Modellering av skreddynamikk 

I beregninger med RAMMS::Avalanche (se avsnitt 3.5 og Tabell 19) har vi valgt at scenario 

med årlig sannsynlighet 1/1000 er kjørt med separate løsneområder, med unntak av Segl06 

og 07, som er utløst samtidig. I scenarioet for 1/5000 har vi vurdert at alle løsneområdene 

Segl01 til Segl07 utløses samtidig. Andre anvendte verdier for ulike overordnede parametere 

er vist i Tabell 19. Den glisne skogen er ikke tatt med i beregningene, da vi mener den 

bremsende effekten er svært liten ved store skred som de to scenarioer skissert ovenfor.  

Beregningene viser at snøskred med årlig sannsynlighet 1/1000 så vidt kan nå inn i 

kartleggingsområdet fra løsneområdene Segl04 og Segl05 (Figur 67 og Vedlegg 9D). 

Avstanden snøskredene kan nå inn i kartleggingsområdet avhenger en del av vår definisjon 

av at løsneområdene ikke modelleres samtidig. Utløses for eksempel Segl04 og Segl05 
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samtidig, er rekkevidden noen titalls meter lenger inn i kartleggingsområdet. Denne 

usikkerheten gjør at vi har definert faresonen 1/1000 ved absolutt lengste beregnet 

skredutløp. Formen på faresoner fra NGI (2006), både 3/1000 og 1/1000, er svært lik det 

våre beregninger viser, men NGI sin faresone 1/1000 ligger omtrent 200 m lenger inn i 

kartleggingsområdet enn vår (Figur 67).  

Snøskred med årlig sannsynlighet 1/5000 har betydelig større rekkevidde, og når inn i 

kartleggingsområdet (Vedlegg 9D). Slik vi har definert scenarioet 1/5000 og har gjort 

beregningene, oppnår skredmassene svært stor hastighet i skredbanen, og har derfor en litt 

annen støt-retning enn skredmasser i scenario 1/1000 – litt mer sørlig. Det mener vi er 

realistisk. Det betyr at skredmassene har retning mot skolen, men når ikke helt frem. 

Bygningen ovenfor idrettsplassen hører muligens, som skolen, også under sikkerhetsklasse 

S3. Dette bygget ligger godt inn i beregnet snøskredutløp, og dermed inne i faresonen 

≥1/5000. Vi kjenner ikke til tidligere faresoner 1/5000 for kartleggingsområdet, og har derfor 

ikke noe å sammenlikne dem med.  

Skogen har ingen innvirkning på utbredelsen av eventuelle snøskred, da den er for glissen. 

Bruddkanthøydene er valgt litt lavere på grunn av glissen skog, og skogen er derfor viktig. 

Skogen i løsneområdene er ikke hogstutsatt, og skredfarevurderingene for snøskred er 

derfor uendret dersom hogstutsatt skog fjernes.  

 

Tabell 19: Anvendte verdier for parametere i snøskredmodelleringen. 

Parameter Verdi Kommentar 

Høydenivå øvre/nedre 500/0 moh.  Skoggrense på 250 moh., og satt til 250 m på hver 
side av denne. Noe høyere skoggrense opp mot 
Segla, men dette er ikke tatt i betraktning.  

Skog inkludert? Nei Ikke som bremsende effekt, men ved vurdering av 
dimensjonerende bruddkanthøyder. 

Horisontal oppløsning 5 m  
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Figur 67: Beregnet hastighet fra scenario 1/1000 fra løsneområder Segl04 og Segl05 
(beregnet enkeltvis), sammen med tidligere faresoner fra NGI (2006).  
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Tabell 20: Bruddkanthøyder for ulike gjentaksintervall for løsneområder ovenfor område 9-
Fjordgård sør.  

Løsneområde 
Snø9 

Skogforhold d*100 
[m] 

d*1000 
[m] 

d*5000 
[m] i løsneområdet i skredbanen 

Stav01 Ikke skog Glissen skog i nedre 
del 

- 1,6 1,8 

Segl01, 02 Ikke skog Glissen skog i nedre 
del 

- 1,4 1,6 

Segl04, 05 Glissen skog Glissen skog og stor 
ruhet 

- 1,2 1,4 

Segl03 Glissen skog Glissen skog og stor 
ruhet 

- 1,0 1,2 

Segl06, 07 Glissen skog og stor 
ruhet 

Glissen skog og stor 
ruhet 

- 0,8 1,0 

Segl08 Glissen skog og stor 
ruhet 

Glissen skog - 0,6 0,8 

Arn01 Glissen skog Glissen skog - 0,6 0,8 

Arn02 Glissen skog Glissen skog 0,4 0,4 0,6 

Arn03 Sva Glissen skog 0,3 0,3 0,5 

Arn04 Glissen skog Glissen skog 0,8 1,0 1,2 

Arn05 Skog Skog - 0,6 0,8 

Arn06 Skog Skog - 0,4 0,6 

 

12.2.3.3 Arnakken 

Som nevnt i avsnitt 12.1.8 ovenfor, har NGI nevnt et snøskred på veggen på bolighuset 

Arnakkveien 2, mest sannsynlig fra et snøskred utløst i det vi har kalt løsneområde Arn04. Vi 

er ikke kjent med ytterligere detaljer. Beregning av en slik hendelse med RAMMS::Avalanche 

viser at snøskred med bruddkant på 0,5-1 m kan nå frem til husveggen.  

Løsneområdene ligger i le for vind fra østlig sektor, og er dermed ikke spesielt utsatt for som 

vindavsetning under typiske nedbørførende vindretninger. Løsneområdet Arn04 ligger i en 

forsenkning, og kan også pålagres med vind fra vestlig sektor.  

12.2.3.3.1 Løsneområder 

I tillegg til den markerte ravinen med løsneområde Arn04, nevnt over, er det flere 

løsneområder for snøskred (Figur 68). Lengst vest, vest for den egentlige fjellsiden, ligger en 

liten kolle der terrenget er bratt nok og konvekst. Dette løsneområdet, Arn01, ligger ikke 

spesielt utsatt for avsetning av snø med vind, og det er glissen skog i terrenget. Vi antar at 

årlig sannsynlighet for utløsning er <1/100. Bruddkanter ved scenario 1/1000 og 1/5000 er 

begrensede (Tabell 20).  

Løsneområdene Arn02 og Arn03 ligger på bratt svaberg. Vi mener det her kan løsne 

snøskred, men at disse vil være mer som utglidninger av snø etter hvert som det kommer 

ned, og med begrenset oppbygning av snødekket. Vi har derfor definert bruddkanthøyder 
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likt for scenarioene 1/100 og 1/1000 og bare en marginal økning av bruddkanthøyden for 

1/5000 (Tabell 20), med lavest høyde i Arn03, da denne er brattere enn Arn02. Synlige 

skredskader i den glisne skogen nedenfor løsneområdene ble observert på befaringen 

(Vedlegg 9A, Figur 5).  

I ravinen med løsneområde Arn04 kan det avsettes snø med vind fra nåde vestlig, sørlig og 

østlig sektor. Vi mener derfor dette løsneområdet er det som løsner hyppigst, og har derfor 

de største dimensjonerende bruddkanthøyder i dette løsneområdet (Tabell 20).  

Arn05 og Arn06 ligger ytterst på ryggen ned fra Arnakken i et lite søkk nedenfor ryggen 

(Arn05) og oppe på ryggen, over en bratt skrent (Arn06). Det er noe vegetasjon i begge disse 

løsneområdene, og dimensjonerende bruddkanthøyder er begrensede (Tabell 20).  

 

Figur 68: Kildeområder for steinsprang (ikke vist spesifikt) og løsneområder for snøskred 
(Arn01-Arn06) nedenfor ryggen fra Arnakken. Foto mot sørvest. 

12.2.3.3.2 Modellering av skreddynamikk 

Oppsettet på modellberegningene er beskrevet i avsnitt 3.5 og Tabell 19. Løsneområdene 

Arn02 og Arn03 er utløst samtidig, da det er omtrent samme del av fjellsiden, og det er også 

Arn05 og Arn06.  

Snøskred fra løsneområde Arn04 når inn i kartleggingsområdet med årlig sannsynlighet 

≥1/100 sørøst for bolighuset på Arnakkveien 2, der det er registrert skred mot veggen. Det er 

derfor tegnet en faresone 1/100 der, men huset ligger utenfor faresonen.  

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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I scenario 1/1000 når snøskred fra samtlige løsneområder inn i kartleggingsområdet. 

Bolighuset på Arnakkveien 2 kan nås av snøskred med årlig sannsynlighet 1/1000, noe som 

stemmer med vurderingen i NGI rapport 81904-1 (NGI, 1993), der det er beskrevet 

sikringstiltak for bygget.  

Snøskred med årlig sannsynlighet 1/5000 når knappe 40 m lenger inn i kartleggingsområdet. 

I dette scenarioet ligger ytterligere to bolighus, Arnakkveien 6 og 7 inne i faresonen.  

12.2.4 Jordskred 

Små utglidninger av løsmassedekket på ryggen opp mot Storsegla kan ikke utelukkes. Det 

samme gjelder utglidninger av tynt humusdekke i fjellsiden sør for kartleggingsområdet. 

Slike massebevegelser vil stoppe i det slake terrenget nedenfor fjellsidene, i god avstand fra 

kartleggingsområdet. Årlig sannsynlighet for jordskred i kartleggingsområdet vurderes derfor 

som <1/5000.  

12.2.5 Flomskred 

Flomskred er observert i skyggekart i fjellsiden øst og sørøst for Storsegla, i fjellsiden 

nedenfor Stavelitippen, og fra den markerte forsenkningen i fjellsiden opp mot Arnakken 

(Vedlegg 9C). Flomskred fra fjellsiden mellom Hesten og Stavelitippen vil gå ned i fangvollen, 

og ikke inn i kartleggingsområdet. Disse har vi derfor ikke vurdert videre.  

Den mulige utbredelsen av flomskred fra utvalgte løsneområder under Segla, og i ravinen 

opp mot Arnakken, er modellert med RAMMS::DebrisFlow, som beskrevet i avsnitt 3.7. 

Ingen av de observerte spor etter flomskred viser tegn på erosjon. Beregningene er derfor 

gjort uten bruk av erosjon i beregningsverktøyet.  

Beregningene av flomskred fra ryggen opp mot Storsegla støtter opp om observasjoner, og 

bekrefter at flomskred herfra ikke når inn i kartleggingsområdet. Flomskred fra ravinen sør 

for kartleggingsområdet har retning mot bolighuset på Arnakkveien 2 (Vedlegg 9D). En stor 

del av massene vil trolig stoppe opp i veien, før de fine masser flyter videre nedover i 

fallretningen.  

Det er en teoretisk mulighet for at flomskred kan nå inn i den sørlige del av området, men 

årlig sannsynlighet er liten, trolig <1/1000, men ≥1/5000. Dette er i samme området som 

snøskred og steinsprang når inn i kartleggingsområdet, sørøst for boligen på Arnakkveien 2.  

12.2.6 Sørpeskred 

Sørpeskredhendelser er kjent i Arnakkelva, der seneste hendelse var i 2021. I tillegg er det i 

ulike rapporter antydet at det har gått sørpeskred flere andre steder i og rundt Fjordgård 

(avsnitt 12.1.7 og 12.1.8). Gjennom vårt arbeid i Fjordgård, har vi hørt nevnt at det har gått 

sørpeskred langsetter Storelva, eller muligens et mindre bekkeløp rett sør for Storelva. 

Hendelsen skyldtes muligens menneskelig håndtering av avrenning. Vi er ikke kjent med 

skader fra hendelsen.  

I NGI rapport 20051396-01-3-R (NGI, 2009) er det antydet at sørpeskred kan utløses fra de 

slake myrområdene vest i kartleggingsområdet, og vest for kartleggingsområdet. Ingen 
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hendelser beskrevet i detalj, og skadepotensialet virker svært usikkert. Det er grøfter i 

myrområdene, noe som er beskrevet som et sikringstiltak i samme NGI-rapporten. Nylig er 

det dessuten etablert en større grusvei tvers gjennom fjellsiden ovenfor 

kartleggingsområdet (Vedlegg 9A, Figur 1 og Figur 2).  

12.2.6.1 Storelva 

Utløsningsområdet for eventuelle sørpeskred i Storelva kan være øverst, ved utløpet fra 

Skarvvatnet 213 moh., eller langs bekken nedover. Bekken har ikke direkte retning mot vårt 

kartleggingsområde, og beregninger med RAMMS::DebrisFlow som beskrevet i avsnitt 3.8 og 

vist i Vedlegg 9D, viser at sørpeskred herfra ikke når inn i kartleggingsområdet. Årlig 

sannsynlighet for sørpeskred herfra er altså <1/5000.  

12.2.6.2 Fra myrområdene 

Mangelen på konkrete beskrivelser av sørpeskredhendelser som har løsnet i myrområdene 

ovenfor boligfeltet i kartleggingsområdet, gjør at vi mener at sannsynligheten for sørpeskred 

med skadepotensiale er svært lav.  

Den nylig etablerte grusveien vest for kartleggingsområdet har en overvannsgrøft på 

oversiden. Denne fungerer som avskjæringsgrøft, som i teorien bare slipper ut vann på 

nedsiden gjennom stikkrennene (Vedlegg 9A, Figur 6). I praksis, og spesielt vinter og vår, er 

vi dog usikre på hvordan overvannsgrøften vil håndtere vannet i fjellsiden. Den nylig 

etablerte grusveien med overvannsgrøft kan være både positiv og negativ for sørpeskredfare 

nedstrøms. Vi har ikke vurdert stikkrenner og grøft i detalj, og en slik vurdering er utenfor 

dette oppdraget.  

Som støtte i vurderingen, har vi satt opp RAMMS::DebrisFlow som en dynamisk modell for 

sørpeskred. Vi har definert tre løsneområder, alle tre på nedsiden av stikkrenner i den nye 

grusveien. Hvert løsneområde har et areal på omtrent 100 m2. Beregningene er gjort med 

flaktykkelse på både 0,5 m og 1 m. Myrområdet er definert som et mulig område for erosjon, 

av opptil 0,5 m snø. Beregningene med friksjonsparametere tilsvarende anbefalingene i 

Skred AS (2021) for scenario 1/1000 og 1/5000 og en tykkelse på det utløste flaket på 1 m, 

viser at det er mulig å få sørpeskredmasser ned i boligfeltet. Flytehøyde av masser i 

boligfeltet er dog mindre enn 0,05 m, og hastigheten er begrenset (Vedlegg 9D). Vi mener 

dermed at skadepotensialet er svært begrenset. Med mindre løsnevolum (bruddkanthøyde 

på 0,5 m), stopper massene før boligene.  

Mangelen på konkrete observasjoner av sørpeskred som har løsnet på myrområdene og gått 

ned i boligfeltet, sammen med beregningsresultatene, gjør at vi mener årlig sannsynlighet 

for sørpeskred som løsner på myrområdene, med skade av betydning inne i boligfeltet, er 

<1/5000. Dersom det finnes kjente hendelser som har påført skade inne i 

kartleggingsområdet, som vi ikke vet om, kan det endre konklusjonen.  

12.2.6.3 Arnakkelva 

Det er registrert sørpeskred langsetter Arnakkelva i 1967 og i 2021. I flere rapporter har NGI 

anslått årlig sannsynlighet for sørpeskred langs Arnakkelva til 1/100. Hendelsen i 2021 kan 

antyde at hyppigheten av slike hendelser er enda større.  
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Løsneområdet for sørpeskred er i overgangen mellom myrområdene nord for Storevatnet og 

det brattere elveløpet, rundt 117 moh. Storevatnet og myrområdene rundt samler vann fra 

et stort nedbørsfelt. I situasjoner med store snøkrystaller, det kan det samles opp mye vann i 

snødekket. Når vannet renner raskt over snødekket fra det slake arealet på myrene ut i det 

brattere parti nedenfor 117 moh., kan det rive med seg snø. Dette gir den første 

sørpemassen, som ned gjennom elveløpet kan dra med seg mer snø.  

Utløsning av sørpeskred kan også skje ved at et vannmettet snødekke på myrområdene får 

en impuls i form av et snøskred eller et sørpeskred fra høyereliggende løsneområder. 

Snøskred kan løsne fra fjellsiden i vest, nedenfor toppen Heia, eller fra øst, nedenfor toppen 

Arnakken. Sørpeskred kan utløses fra flere steder langs elver og bekker nord for toppen 

Barden, helt sør i påvirkningsområdet.  

Sikringstiltakene etablert på nordsiden av Arnakkelva er beskrevet i NVE (2015). Den øvre 

vollen er vist i Vedlegg 9A, Figur 4. Kulverten under Arnakkveien er vist i Vedlegg 9A, Figur 7. 

Denne er ikke endret, og vi mener ikke den er stor nok til å la sørpeskred passerer gjennom.  

De tre tiltakene nevnt i avsnitt 12.1.9 ligger inne i terrengmodellen vi har brukt. Tiltakene er 

bygget som ledevoller, og vi mener dermed at bruk av RAMMS::DebrisFlow skal gi brukbare 

resultater ved direkte modellering av effekten av tiltakene, så lenge resultatene tolkes 

forsiktig. De største usikkerheter ligger i å velge riktig inngangsparametere til 

sørpeskredmodelleringen.  

Vi har definert løsneområdet langs Arnakkelva fra rundt 115 moh. til 90 moh. Strekningen er 

145 m lang, og løsneområdet har et areal på knapp 1000 m2. Beregninger er gjort med 

parametere for ξ og µ som anbefalt i Skred AS (2021), gjengitt i Tabell 21. I tillegg til 

løsneområdene som tilfører masse til skredbevegelsen, er det også brukt erosjon. Dette gir 

mulighet for medrivning av mer masse i skredbanen, men vil også føre til at skredmassene 

mister energi. Erosjon er mulig fra øvre del av løsneområdet ned til Arnakkveien.  

 

Tabell 21: Anvendte parametere for beregninger av sørpeskreddynamikk langsetter 
Arnakkelva. 

Parameter 1/100 1/1000 1/5000 

ξ 3000 m/s2 4000 m/s2 5000 m/s2 

µ 0,08 0,05 0,04 

Erosjon Ja, opptil 0,5 m Ja, opptil 1,0 m Ja, opptil 1,5 m 

Flakets tykkelse 0,5 m 1,0 m 1,5 m 

Horisontal oppløsning 1 m x 1 m 1 m x 1 m 1 m x 1 m 

 

Beregningene viser at sørpeskred i det oppsatte scenario 1/100 holder seg i hovedløpet til 

Arnakkelva. Våre observasjoner og skjønn tilsier at dette er riktig. Resultatene viser også at 

sørpeskredet stopper ved kulverten under Arnakkveien. Dette mener vi ikke er realistisk, 

men skjer fordi utløst volum er for lavt i forhold til en reell hendelse. I modellen er det bare 
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volum i løsneområdet og eroderte masser, som bringes i bevegelse. Dette gir sannsynligvis 

et fornuftig estimat på maksimale hastigheter og flytebevegelsen av den første fronten på et 

sørpeskred. I en reell hendelse kan store deler av myrområdene bak løsneområdet tømmes 

for vann og sørpe, som vil flyte nedover i skredløpet bak fronten. Disse masser vil fylle 

forsenkningen foran kulverten, flyte over Arnakkveien, og renne tilbake i løpet videre 

nedover. Vi mener derfor det er en faresone 1/100 som løper langs hele Arnakkelva.  

Beregninger for scenario 1/1000 viser at maksimal hastighet av skredmassene er omtrent 

15 m/s litt ovenfor skolen og rundt 13 m/s ved Arnakkveien. I NGI rapport 20051396-01-1-R 

(NGI, 2009) er hastighetene disse to stedene estimert til hhv. 20 m/s og 15 m/s for det vi 

tolker var en hendelse med årlig sannsynlighet på 1/1000. Beregningene viser også at 

skredmasser nesten overtopper midten av den øvre vollen, og ellers bruker de eldre 

flomløpene i Arnakkelva nedover. Arnakkveien overtoppes av masser, men den midtre voll 

sørger for at masser ikke strømmer mot nord langs veien. Ved krysning av Øyfjordveien 

strømmer massene primært i elveløpet, men del treffer bygningen på Øyfjordveien 5 med 

betydelig hastighet. Denne bygningen ligger dermed i faresonen 1/1000.  

For scenarioet 1/5000 viser beregningene at den øvre vollen overtoppes med noen få cm 

masser, som følger Fjordgårdveien ned mot skolen. Disse masser har liten flytehøyde og lav 

hastighet, og vurderes ikke å gi skader av betydning. Nedenfor skolen er strømningen 

omtrent som for 1/1000-scenarioet, men med høyere hastigheter. I beregningen er 

maksimal hastighet knappe 20 m/s i området ovenfor skolen, der massene klatrer over 

vollen. Bygningene berørt av faresonen for sørpeskred med årlig sannsynlighet ≥1/5000 er 

de samme som for 1/1000.  

Vurderingene med dagens skog er de samme som for en situasjon der hogstutsatt skog er 

fjernet.  

12.2.7 Andre faremomenter 

Storelva og Arnakkelva er trolig utsatt for flom, men dette har vi ikke vurdert nærmere. 

Overvannshåndtering i terrenget over og i kartleggingsområdet er flere stedet nevnt som 

utfordrende. Som en del av dette, virker iskjøving å gå igjen som nevnte utfordringer. Dette 

har vi ikke vurdert nærmere.  

12.3 Samlede faresoner 

12.3.1 Dagens forhold 

Faresonene er vist i Figur 69 og Vedlegg 9E. Fra fjellsiden opp mot Storsegla er det mulighet 

for snøskred, som gir faresoner 1/1000 og 1/5000 inn i den vestlige del av 

kartleggingsområdet. Bygget ovenfor idrettsplassen, Fjordgårdveien 21, ligger i faresonen for 

skred med årlig sannsynlighet ≥1/5000. En liten bygning står sørøst for den øvre vollen, nede 

i sørpeskredbanen langs Arnakkelva. Dette bygget klarer vi ikke å klassifisere, men det står i 

faresonen for skred med årlig sannsynlighet ≥1/100. 

Fra fjellsiden sør for kartleggingsområdet, opp mot Arnakken, når både snøskred, 

steinsprang og flomskred inn i området. Dimensjonerende skredtype er snøskred. Bolighuset 
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på Arnakkveien 2 ligger inne i faresonen 1/1000 men marginalt utenfor 1/100. Her er 

skredfare dimensjonert av snøskred, men også steinsprang er mulig. For boligene på 

Arnakkveien 6 og 7 er snøskred dimensjonerende, men begge ligger utenfor faresonen 

1/1000.  

Sørpeskred gir faresoner langsetter Arnakkelva, både 1/100, 1/1000 og 1/5000. Bygningen 

på Øyfjordveien 5 ligger inne i faresonen 1/1000, men dette bygget er klassifisert som et S1-

bygg. Den øvre skredvollen sikrer skolen slik at den ligger utenfor faresonen 1/5000.  

Samlet ligger en S2-bygning inne i faresonen med årlig sannsynlighet ≥1/1000, og en S3-

bygning ligger inne i faresonen med årlig sannsynlighet ≥1/5000.  

 

Figur 69: Faresoner for skred under dagens forhold i område 9-Fjordgård sør.  
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12.3.2 Under andre skogforhold 

Dersom skogen definert som hogstutsatt (Figur 61) fjernes, vil faresonene være uendret. 

Skog av betydning for skredfarevurderingen er vist i Vedlegg 9F.  

12.3.3 Avvik fra tidligere skredfareutredninger 

Det er et betydelig avvik fra faresoner utarbeidet av NGI fra 1980-tallet frem til 2009 (NGI, 

2009). Avviket er størst vest i kartleggingsområdet, der vi vurderer at rekkevidden av 

snøskred er betydelig kortere enn NGI. Dette kan skyldes at vi nå har tilgang på bedre 

beregningsmodeller enn tidligere, og at kotegrunnlaget er bedre, men det kan også skyldes 

at vi vurderer skredpotensialet i fjellsiden opp mot Storsegla ulikt. NGI sine rapporter har 

ikke så mange begrunnelser for faresonene, og dermed er det vanskelig å finne grunnen til 

avvik.  

NGI har ikke tegnet faresoner for sørpeskred fra myrområdene i den vestlige del av 

kartleggingsområdet, men har flere ganger beskrevet farepotensialet, og foreslått 

sikringsløsninger. Vi mener at sannsynligheten for sørpeskred med skadepotensiale fra 

myrområdet er betydelig mindre enn det NGI i flere rapporter beskriver.  

NGI har ikke tegnet faresoner for sørpeskred langsetter Arnakkelva, men her virker våre 

vurderinger å være relativt like. I den sørligste del av kartleggingsområdet har heller ikke NGI 

tegnet faresoner, men kommentert skredfare og foreslått sikringstiltak. En direkte 

sammenlikning av faresoner er derfor ikke mulig. At NGI har foreslått sikringstiltak for bygget 

på Arnakkveien 2 fordi det ikke tilfredsstilte kravet til sikkerhetsklasse S2, tyder på at vår 

vurdering her er omtrent lik deres.  

12.3.4 Stedspesifikk usikkerhet 

Det største usikkerhetsmomentet i området er sørpeskred fra myrområdene vest for 

kartleggingsområdet. Her mangler det godt dokumentert historikk for å bygge opp om det 

farebildet som tidligere ble tegnet i området. Uten denne historikken, mener vi at faren for 

sørpeskred som beskrevet i tidligere rapporter er overdreven.  
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Fotovedlegg område 1 – Finnsnes – Trollvik 

 

Figur 1: Oversiktsbilde mot SØ av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Rød pil viser område med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred. 

 

Figur 2: Oversiktsbilde mot SØ av den midtre delen av kartleggingsområdet. Rød piler viser områder med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred og snøskred.  



 

Figur 3: Oversiktsbilde mot NØ av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Rød piler viser bekkeløp med faresoner med 
årlig sannsynlighet på 1/5000 dimensjonert av sørpeskred. 

 

Figur 4: Oversiktsbilde av fjellsiden det det gikk snøskred i 1986. Områdene der skredene løsnet er vist med blå oval til 
venstre. Ovalen til høyre viser også potensielle løsneområder for snøskred. Rød pil viser området med faresoner 
dimensjonert av snøskred. 



 

Figur 5: Mer detaljert bilde av løsneområdene ved toppryggen av Vardfjellet (ovalen til høyre i bilde over) 

 

Figur 6: Nærbilde av de sørligste løsneområdene fra 1986. 

 



 

Figur 7: Nærbilde av de nordligste løsneområdene fra 1986.   

 

 

Figur 8: Dronebilde av skrenten ovenfor Hammeren 20 (infopunkt 202). Skrenten er svært tett oppsprukket og de avløste 
blokkene er generelt små (<< 1 m3). Skrenten består av skjæring nederst og naturlig terreng ovenfor. Det er faresoner i 
tilknytning til denne skrenten. 



 

Figur 9: Nærbilde av skrenten ved infopunkt 202.  

 

Figur 10: Ved infopunkt 223, der det er faresoner dimensjonert av steinsprang. 



 

Figur 11: Bergskrent sikret med nett ved infopunkt 223. Nettet har samlet en del mindre utfall, for det meste mindre enn 
0,01 m3. Skissert faresoner på hus nedenfor denne skrenten.   

 

Figur 12: Blokkoppstabiling ved infopunkt 223.  



 

Figur 13: Utklipp av feltbilder i NGI (2007) som viser skredbanen til steinsprangblokken og hvor den ble avsatt. 

 

 

Figur 14: Skrent ved infopunkt 353. Det er skissert faresoner nedenfor denne skrenten. 

 



 

Figur 15: Skrenten ved infopunkt 335, der det er faresoner dimensjonert av steinsprang. 

 

Figur 16: Bergskjæring ved infopunkt 350 med relativt stor avstand mellom sprekkene, som potensielt gir utfall av større 
blokker. Markert som bergskjæring i registreringskartet, men ikke vurdert (iht. veilederen). 

 



 

Figur 17: Fersk utfall bra bergskjæring ved infopunkt 226. Markert som bergskjæring i registreringskartet, men ikke vurdert 
(iht. veilederen). 

 

Figur 18: Dronebilde av åpne områder i skogen langs Skjellelva, som vurderes å være aktuelle løsneområder for sørpeskred 
med årlig sannsynlighet høyere enn 1/1000. Dronebilde er fra like ovenfor info-punkt 20. 



 

Figur 19: Dronebilde av utløpet til Skjellelva, der det er skissert faresoner dimensjonert av sørpeskred. 

 

Figur 20: Bergskjæring som viser svært tynt løsmassedekke ved infopunkt 10 
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Fotovedlegg område 2 – Bondjord 

 

Figur 1: Oversiktsbilde mot S av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Røde piler viser områder med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred. 

 

Figur 2: Oversiktsbilde mot S av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Røde piler viser områder med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred. 

 



 

Figur 3: Oversiktsbilde fra SV mot NØ av den midtre delen av kartleggingsområdet. Røde piler viser områder med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred.  

 

 

Figur 4: Oversiktsbilde fra N mot S av den midtre delen av kartleggingsområdet. Rød piler viser områder med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred. 



 

Figur 5: Oversiktsbilde fra V mot Ø av den nordlige delen av kartleggingsområdet. 

 

 

Figur 6: Demning med basseng oppstrøms ovenfor utløpet av Djupelva, lokalisert ved infopunkt 98. 



 

Figur 7: Liten demning ovenfor utløpet av Skjellelva, lokalisert nedstrøms infopunkt 86. 

 

Figur 8: Dronebilde av skrenten ovenfor Bondjordsvingen, som viser at det ikke er ferske avsetninger nedenfor skrentene. 



 

Figur 9: Skrentene (svarte sirkler) og vegetasjonsforholdene nedenfor Rismålstuva, i den nordlige delen av 
kartleggingsområdet. 

 

Figur 10: Dronebilde av fjellsiden der det ifølge en lokal informant hadde gått et snøskred ned mot bebyggelsen før krigen. 
Størrelsen på løsneområdet er ikke kjent, men indikert med blå sirkel basert på hvor det ble beskrevet at utløpet skredet var. 



 

Figur 11: Utløpet av Djupelva og Skjellelva, der det er skissert faresoner dimensjonert av sørpeskred. 

 



 

Figur 12: Øvre deler av Djupelva, der sørpeskred kan utløses. Rød pil viser et område der potensielt mindre snøskred kan 
demme opp elveløpet. Det er tilnærmet fritt for skred i elveløpet. Sørpeskredvurderingen under dagens forhold er derfor 
representativ for sørpeskred under andre vegetasjonsforhold. 

 

Figur 13: Øvre deler av elveløpene til Skjellelva, der sørpeskred kan utløses. Siden det er en del skog i, og rundt elveløpet, 
vurderes det at løsnesannsynligheten kan øke noe under andre vegetasjonsforhold. 



 

Figur 14: Dronebilde av bekken som passerer det åpne området i skogen ovenfor infopunkt 80. Det er skissert faresone med 
årlig sannsynlighet 1/5000 i tilknytning til bekken. Siden det er en del skog i, og rundt elveløpet, vurderes det at 
løsnesannsynligheten kan øke noe under andre vegetasjonsforhold. 
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Fotovedlegg område 3 – Bukkskinn 
 

 

Figur 1: Oversiktsbilde fra V mot Ø av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Blå pil viser Durmålselva. Røde piler viser de 
to forgreiningene i utløpet av Durmålelva, der det er faresoner dimensjonert av sørpeskred. 

 

Figur 2: Oversiktsbilde fra V mot Ø av den midtre delen av kartleggingsområdet. Blå pil viser Gårdselva. Rød pil viser omtrent 
utløpet til Gårdelva, der det er faresoner dimensjonert av sørpeskred. 



 

Figur 3: Oversiktsbilde fra SV mot NØ av den nordlige delen av kartleggingsområdet. 

 

 

Figur 4: Nedre del av Gårdelva, samt området sør for Gårdelva som ble flatehogget mellom 2006-2011. Det ble planta ny 
barskog i området, som nå begynner å vokse opp. Terrenghelningen i området med flatehogst er generelt slakere enn 20°.  



 

Figur 5: Utløpet til Gårdselva, som renner over en skrent den steinsprang kan løsne (svart sirkel). Oransje pil viser en liten 
utglidning i løsmassedekket ovenfor en skogsbilvei.  

 

Figur 6: Nærbilde av skrenten i utløpet til Gårdselva. 



 

Figur 7: Kildeområde etter relativt ferskt steinsprang nedenfor Litjtuva. Skredbanen er nå tilnærmet fri for skog. 

 

Figur 8: Uravsetning ved infopunkt 151, som volummessig klassifiseres til steinskred. Største blokk med lengst utløp er 
innfelt, og lokalisert omtrent der det største bilde ble tatt. 



 

Figur 9: Dronebilde av den vestvendte fjellsiden nedenfor Stortuva. Skogen er generelt tett nok til å hindre at snøskred 
utløses. Blå ringer viser potensielle løsneområder for snøskred under andre vegetasjonsforhold. 

 

Figur 10: Dronebilde av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Røde piler viser skogkledde raviner, der det er skissert 
faresoner dimensjonert av små jordskredutglidninger. 



 

Figur 11: Gårdslivatnet, som drenerer ned i Gårdselva. Langs elva er det potensielle løsneområder for sørpeskred. Se biler 
ovenfor for utløpet til Gårdelva. 

 

Figur 12: Dronebilde av den øvre delen av Gårdelva, der det er observert en del blokkansamlinger. Dette kan være 
avsetninger etter sørpeskred, evt. kombinert med lokale utfall fra de bratte sidekantene eller lokal forvitring av bergmassen. 



 

Figur 13: Oversiktsbilde nord for Gårdelva, der det kommer ned en bekk fra Tovatnan. I tilknytning til bekkens utløp (rød pil) 
er det skissert faresoner dimensjonert av sørpeskred. 

 

Figur 14: Bekken som drenerer området sør for Stortuva. I bekkens utløp er det faresoner dimensjonert av sørpeskred. 
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Fotovedlegg område 4 – Rossfjordstraumen 

 

Figur 1: Oversiktsbilde mot NV av den sørlige delen av kartleggingsområdet. Gul pil viser område med aktiv erosjon, nevnt 
under andre faremomenter i området. Rød pil viser område med faresone med årlig sannsynlighet på 1/5000 dimensjonert 
av sørpeskred. 

 

Figur 2: Oversiktsbilde av midtre deler av påvirkningsområdet med løsneområder for snøskred. Sør for det skisserte 
løsneområdet, er det vurdert at skogen er tett nok til å hindre at snøskred utløses. Rød pil viser forsenking med faresone på 
1/5000 dimensjonert av sørpeskred. 



 

Figur 3: Oversiktsbilde mot NV av den midtre delen av kartleggingsområdet. Røde piler viser områder med faresoner 
dimensjonert av sørpeskred.  

 

Figur 4: Oversiktsbilde mot Ø av den nordlige delen av kartleggingsområdet. Det er faresone med årlig sannsynlighet på 
1/5000 i tilknytning til forsenkningene med rød pil. Faresonene er dimensjonert av sørpeskred. 



 

Figur 5: Toppen av Krakenestinden, i den nordlige delen av påvirkningsområdet, med kildeområder for steinsprang (svart pil) 
og løsneområder for snøskred (blå polygon). 

 

Figur 6: Fire grunne utglidninger/erosjon i forvitringsmassene. Disse er angitt i registreringskartet som aktiv erosjon, 
istedenfor skredbaner, da de 1) kan være skapt av erosjon og 2) der er så små at evt. liknende utglidninger ikke vil nå inn i 
kartleggingsområdet. 



 

Figur 7: Antatt løsneområde for sørpeskredløpet med kjent skredhistorikk. 

 

Figur 8: Oversiktsbilde av fjellsiden med kjent sørpeskredhistorikk. Blå pil viser indikerer et bratt område i skogen, der 
sørpeskredet mest sannsynlig ble utløst. Røde piler viser forsenkningene det er faresoner i tilknytning til. Oransje dråpeform 
viser omtrentlig utbredelse av vifteformasjon kartlagt på befaring og på kart. 



 

Figur 9: Eksempel på dypt nedskåret ravine, ca. 5 m. 

 

Figur 10: Eksempel på aktiv erosjon i marine avsetninger. 
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Fotovedlegg område 5-Rossfjordvatnet øst 
 

 

Figur 1: Storelva der den renner gjennom kartleggingsområdet ved bebyggelsen på Seljebakken.  

 



 

Figur 2: Øvre del av fjellsiden ovenfor den midtre del av kartleggingsområdet. 
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Fotovedlegg område 6-Solbakken-Steinheim 
 

 

Figur 1: Eksempel på klippebånd i nedre del av fjellsiden. Potensialet for utfall er begrenset. 

 



 

Figur 2: Forvitringsmateriale langs en bekk i nedre del av fjellsiden. 

 

 

 



 

Figur 3: Toppen av flere raviner har antydning til skredkanter. 



 

Figur 4: Ryggen nordover fra Flogan, med store fjellskred-, steinskred- og steinsprangavsetningen i foten. Området som i 
InSAR data viser bevegelse er indikert med oransje oval. Foto tatt mot vest.  

 



 

Figur 5: Blokk i ytterkant av skredavsetningen ovenfor Nyborg, rundt 60 moh. 



 

Figur 6: Blokk i ytterkant av skredavsetningen ovenfor Nyborg, rundt 5 moh. 

 



 

Figur 7: Utløpet av Sandneselva ovenfor Sultindvikveien 1523. 

 

 

Figur 8: Hamnefjellet med tydelige spor etter snøskred godt ned i skogen (i oransje oval). 

 



 

 

 

Figur 9: Liten flomvoll ovenfor et vanninntak i bekken ved Sultindvikveien 1617. 

 

 

 



 

Figur 10: Skjæring langs Fv78 Sultindvikveien. Denne typen skjæringer er ikke vurdert i forhold til kravene i TEK17. 
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Fotovedlegg område 7-Finnfjordvatnet 
 

 

Figur 1: Berggrunnen observert i kartleggingsområdet, her ovenfor Fagerfjellveien 692 ved utløpet av Djupdalsbekken. 

 



 

Figur 2: Terrenget i nedbørfeltet til Skjellelva. Flere parti i terrenget, for eksempel i ovalen, er bratt nok til utløsning av 
snøskred, men skogen har stor betydning for løsnesannsynligheten. 

 



 

Figur 3: Fv86 nedenfor Fagerfjellveien 600, sett mot sørvest. 
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Fotovedlegg område 8-Øyjord 
 

 

 

 

Figur 1: Skjæring bak Finnfjordveien 376. 

 



 

Figur 2: Skjæringen bak huset på Finnfjordveien 358A. 

 



 

Figur 3: Avsetning i foten av skrenten sørøst i kartleggingsområdet. Ingen ferske blokker. 

 



 

Figur 4: Kildeområde for steinsprang ovenfor Finnfjordveien 340. 

 



 

Figur 5: Skrent ovenfor adkomstvegen til Finnfjordveien 306. 



 

Figur 6: Skråningen bak Finnfjordveien 390. Skogen vurderes å redusere sannsynligheten for snøskred til årlig sannsynlighet 
<1/5000.  

 



 

Figur 7: Terrenget ovenfor Øyjorda, i den midtre del av området.  

 

 

Figur 8: Dalsiden ovenfor den nordlige del av kartleggingsområdet. 



 

Figur 9: Skråningen ovenfor Finnfjordveien 312. 
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Fotovedlegg område 9-Fjordgård sør 
 

 

Figur 1: Drensgrøft ovenfor den nylig etablerte grusveien ovenfor hele kartleggingsområdet. 

 



 

Figur 2: Fjellsiden ovenfor kartleggingsområdet opp mot Storsegla. Det er glissen skog i størsteparten av fjellsiden.  

 



 

Figur 3: NGIs tidligere vurderinger knyttet til snøskred og mindre sørpeskred i terrenget ovenfor kartleggingsområdet. Fra 
NGI rapport 20051396-01-3-R (NGI, 2009).  



 

Figur 4: Vollen ved skolen, sett mot øst.  



 

Figur 5: Fjellsiden ovenfor/sør for Arnakkveien 7, opp mot ryggen nord for Arnakken. Store blokker i myrområdet og skader i 
skogen etter snøskred/utglidninger fra svabergene. 



 

Figur 6: Utløpet fra en stikkrenne under den nylig etablerte grusveien ovenfor kartleggingsområdet. Bak myrområdet ser 
man boligfeltet i kartleggingsområdet.  



 

Figur 7: Kulverten der Arnakkelva krysser under Arnakkveien.  
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Skog av betydning for faresonene
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