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1 Konklusjon med vurdering av skredårsak 
Undersøkelsesgruppa konkluderer med at årsaken til skredet var utfyllingen i sjøen ved moloen. Utfyllingen, 
som var ferdigstilt i november 2014, førte til så lav stabilitet at området ikke tålte den ekstra belastningen det 
ble utsatt for knyttet til stor nedbør og mye snøsmelting den 10. mai 2015.  
 
Undersøkelsesgruppa bygger sine konklusjoner på vitneobservasjoner, hydrometeorologiske data, tolkning 
av grunnundersøkelser og batymetri (sjøbunnskart), bilder, ortofoto og egne beregninger av stabilitet i 
utvalgte snitt i skredområdet. 
 
Vitner observerte store mengder vann i fjellskjæringen og i stikkrennene gjennom fyllingen om kvelden før 
skredet. Det var første gang det regnet så mye etter at fyllingen var lagt ut og anleggsarbeidet hadde endret 
avrenningsforhold og vannveier. Effekten av regnet ble forsterket ved snøsmelting. Det er grunn til å tro at 
fyllingen ved moloen ble fylt med vann. Fyllingen ble tyngre og poretrykket i massene under og i front mot 
marbakken økte. Store vannmengder fra den 80 cm store stikkrenna gjennom veien og fyllingen ved moloen 
innerst mot land kan ha bidratt med erosjon i fyllingsfoten, selv om dette ikke er påvist.  
 
Fyllingens dårlige stabilitet ble forverret som følge av vannmassene.  Dette førte til at i størrelsesorden 
250.000 m3 masse skled ut fra området ved moloen omtrent kl. 02.40. Vitneutsagn tyder på at det kan ha 
vært begynnende bevegelse i de ytre delene av fyllingen og marbakken i minuttene før denne utglidningen.   
 
Sjøbunnen er i øvre lag dominert av løs til middels fast sand og silt, dels med porøsitet over 45 %. Massene 
er en del av et stort elvedelta fra elva Reisa. Dersom slike masser blir satt i bevegelse, for eksempel ved et 
initialt skred, er det kjent at de kan flyte hurtig på svakt hellende sjøbunn. Skredmassenes eroderende kraft 
kan dra med seg andre løse sedimenter i skredbanen.  
 
Under sand og siltlaget finnes et lag med leire. Leirlagets tilstedeværelse, mektighet og utstrekning varierer i 
skredområdet og er beheftet med noe usikkerhet. Kun i få posisjoner er leiren påvist ved prøvetaking. Det er 
etter skredet tatt opp prøver som viser sensitiv og kvikk leire i ett borpunkt ved moloen. Ut fra sonderingene 
samt forventet geologisk avsetningshistorie i området mener undersøkelsesgruppa at det er overveiende 
sannsynlig at leirlaget er gjennomgående i det aktuelle området ved moloen. Leirlagets dybde og utbredelse 
er avgjørende for stabiliteten ved moloen. 
 
Skredet ved moloen gikk 10-20 meter ned i massene og har trolig vært på i størrelsesorden 250.000 m3 og er 
i det følgende betegnet et primærskred. Dette skredet førte til en bevegelse av omrørte masser som på grunn 
av stor høydeforskjell og bratt helning fikk stor fart utover i fjorden langsmed land. Skredmassene tok 
fotfestet på de undersjøiske skråningene langs E6 fra moloen og helt ut til Jubelen. De undersjøiske 
skråningene skled deretter ut som sekundærskred. Dette gjelder også sjøbunnen utenfor Johs H. Giæver-
brygga ved Jubelen. Skredutviklingen må ha skjedd progressivt og raskt. De største massebevegelsene kan 
derfor ha vært over i løpet av et par minutter. Bevegelsene førte til en flodbølge som er observert midtveis på 
veg over fjorden mot Nordkjosen. Et vitne antyder at flodbølgen han så kan ha vært 2-3 meter høy. En slik 
flodbølge forutsetter at et betydelig volum av sjøbunnen er flyttet nesten simultant. Flodbølgen har tatt med 
seg naustene nord for skredet. Det ble observert skumbånd på sjøoverflaten. Det er naturlig å tenke at disse 
kom fra omrørte skredmasser på sjøbunnen som under bevegelsene ga fra seg gass og organisk materiale.  
 
Undersøkelsesgruppas konklusjoner bygger på og understøttes entydig av detaljerte batymetridata fra før og 
etter skredet. Skredforløpet er tolket ut fra skredmassenes endelige plassering og sporene etter bevegelsene 
som de har hatt. Sporene av bevegelsene viser tydelig at massene fra området ved moloen har glidd ut før 
massene fra undervannsskråningene langs E6 ut til Jubelen. Batymetrien viser at massene fra 
undervannsskråningen langs E6 ligger oppå massene fra primærskredet ved moloen.  
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Undersøkelsesgruppa har, uavhengig av batymetrien, vurdert om skredet likevel kunne ha startet i Jubelen. 
Det er påvist sensitiv leire og kvikkleire i Jubelen og utover i sjøen mot øst. Beregninger viser likevel at 
stabiliteten av vegfyllingen i Jubelen var god før skredet. Sjøbunnen falt slakt av utover, men dersom 
primærskredet fjernet foten på skråningen langt ute i sjøen, ble hele den lange skråningen ustabil og et 
retrogressivt skred var å forvente. Dette forklarer at undervannsskråningen ved Jubelen kunne gå som et 
sekundærskred som følge av et primærskred fra moloen. 
 
Primærskredet og sekundærskredene langs E6 ut til Jubelen gikk tett etter hverandre. Noe senere gikk det 
etterskred i området ved moloen. Et av disse etterskredene tok med seg gravemaskina som stod på 
parkeringsplassen ved moloen. Maskina sank kun delvis i første omgang før den senere forsvant under 
overflaten og ble stående på ca. 16 meters dyp. Det gikk også etterskred langsmed E6. 
 
Undersøkelsesgruppa har beregnet det totale skredvolumet på basis av batymetri før og etter skredet og 
funnet at det totale skredvolumet er mellom 1,1 og 1,4 mill. m3. 
 
Undersøkelsesgruppa har vurdert inngående om skredet kunne ha vært utløst av andre årsaker enn det som 
her er beskrevet.  
 
Brudd i vannledninger eller erosjon knyttet til utslipp fra kjente eller ukjente drens- eller kloakkrør samt 
utslipp fra tunelldriften er undersøkt, vurdert og funnet å være svært lite sannsynlig som årsak. 
Påvirkning/ettervirkning av sprengningsaktiviteter i tunnelen og spylerensk av fjellskjæringen nord for 
moloen er begge vurdert til å være uten reell betydning. 
 
Det er naturlig i forbindelse med vurdering av årsak til skredet i Sørkjosen å se tilbake på skredet i Sokkelvik 
den 7. mai 1959. Sokkelvik ligger kun 3 til 4 kilometer lenger ut i Reisafjorden enn Sørkjosen. 
Sokkelvikskredet skjedde også om våren, etter rekordartet regn og snøsmelting, slik at det finnes likhetstrekk 
med skredet i Sørkjosen. Indre Sokkelvik hadde betydelige forekomster av kvikkleire. Det var bygget en vei 
i strandkanten i Sokkelvik noen år før skredet, men da det er funnet at skredet i 1959 trolig startet ute i sjøen 
har denne veibyggingen neppe hatt avgjørende betydning. Tre til fire år før Sokkelvik-skredet i 1959 
registrerte en fisker et undersjøisk skred ute i bukta. Dette indikerer at det nordlige Indre Sokkelvik-området 
var ustabilt også før katastrofen i 1959. Erosjon fra bekker og bølger eller strøm i tidevannssonen kan ha 
forårsaket dette forutgående undersjøiske skredet. Flomålet (strandlinja) hadde flyttet seg bakover mange 
meter i løpet av få år. Ekstremt mye nedbør den 7. mai 1959, i tillegg til snøsmelting, kan ha vært nok til å 
øke poretrykket i de grove massene i strandsonen og i grovere lag i leira slik at stabiliteten ble ytterligere 
redusert og skredet utløst. 
 
I lys av at det gikk et undersjøisk skred i Sokkelvik 3 til 4 år før 1959-katastrofen kan man ikke utelukke at 
det kunne ha gått et lignende skred i Sørkjosen i forkant av skredet den 10. mai 2015, eksempelvis ut for 
Jubelen. Dersom et slikt undersjøisk initialskred tok vekk foten av den lange undervannsskråningen, ville 
hele skråningen inn mot land bli ustabil i henhold til våre beregninger. Dersom skredet i Sørkjosen var utløst 
på denne måten, ville imidlertid skredmassene ligge annerledes på sjøbunnen enn hva som faktisk er tilfelle 
ut fra batymetrien. På denne basis er et slikt scenario lite sannsynlig.  
 
Et slikt undersjøisk initialskred ut for fyllingen ved moloen kunne også tenkes, og slik skredaktivitet vil ofte 
være synlig fra batymetri. Spor av denne typen initialskred er ikke synlige i batymetri tatt opp før skredet i 
Sørkjosen. Sjøbunnen er jevn og viser ikke tegn på at undersjøiske skred har vært et vanlig fenomen i 
området.  
 
En observasjon ble gjort i Sørkjosen lørdag formiddag den 9. mai. Det ble sett bobler og brunt skum som 
kom opp av sjøen i et punkt mellom moloen og nordvestre hjørne på industriområdet. Dette kan indikere 
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ustabile sedimenter. Fenomenet ble observert å vare i minst en time og skjedde før det kom stor nedbør 
senere på lørdagen. Det er undersøkt om det kan ligge utløp fra rør i området. I kommunens arkiv for vann 
(etter 1953) og avløp (etter 1975) er slike rør eller ledninger ikke registrert og inspeksjon av området med 
dykker kunne ikke påvise noe spesielt i området. Fenomenet kan skyldes at gass er frigjort fra organisk 
materiale i deltaavsetningene. En slik frigjøring kan ha forårsaket en begrenset kollaps av silt- og sandlag 
med høy porøsitet. Sjøbunnen synes ikke å satt seg målbart fra før skredet til etter skredet på det stedet der 
fenomenet ble observert. Det kan uansett ikke utelukkes at en slik tenkt prosess har bidratt til å initiere 
utrasingen av den labile fyllingen ved moloen.  
 
Elva Reisa deponerer betydelige mengder løsmasser i et mektig delta. Det har vært reist en hypotese om at 
skredene i Sokkelvik og Sørkjosen kanskje kunne knyttes til uidentifiserte, lange, undersjøiske flyteskred 
som ble initiert i løse masser i den ytre kanten på Reisadeltaet, nær utløpet av selve Reisa, og beveget seg 
kilometervis nordover i fjorden. Skredhendelsene både i 1959 og 2015 kunne, etter denne hypotesen, være 
initiert nesten midtfjords og så utviklet seg bakover inn mot land.  Undersøkelsesgruppens studier av 
batymetrien viser ingen skredhendelser av en slik art og gir derfor ikke holdepunkter for en slik teori, men 
viser derimot at de to skredene er avgrensede hendelser, det ene initiert i Sokkelvik og det andre i Sørkjosen.    
 
Det konkluderes på denne bakgrunn at årsaken til skredet er fyllingen ved moloen, som hadde en uakseptabel 
stabilitet etter utvidelsen. Den mest sannsynlige utløsende faktoren er stor nedbør kombinert med 
snøsmelting.  

2 Fakta om skredet og hendelsesforløp 
Skredet i Sørkjosen skjedde natten mellom den 9. og den 10. mai trolig ca. klokken 02.40. Skredet omfattet i 
størrelsesorden 1,1 til 1,4 millioner m3 og er i hovedsak undersjøisk. Skredet var dominert av masser med løs 
til middels fast lagret sand og silt, men gikk i deler av området ned i dypere lag av leire og siltig leire som til 
dels er kvikk.  
Skredet tok med seg ca. 100 meter av en molo og en fylling for nytt vegkryss og parkering der moloen nådde 
land. Skredet tok videre med seg deler av strandlinja langs E6 fra moloen og ut til Jubelen, se Figur 1. I 
Jubelen tok skredet med seg Johs H. Giæver-brygga. E6 ble stengt i to døgn etter skredet før den igjen ble 
åpnet for trafikk ved at trafikken ble ført inn på den indre delen av traseen som i hovedsak ligger på fjell.  
 
Et eget notat vedrørende hendelsesforløpet er gitt i Vedlegg 1: Intervjuer og innspill. Hovedpunkter er 
gjengitt nedenfor. 
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Figur 1 Skredområdet er mellom tunnelpåhugget ved Jubelen og en molo nord for Sørkjosen sentrum. 
Strandlinja langs E6 er berørt i en lengde av ca. 1000 meter. (Kart er hentet fra reguleringsplan av 2012 
for E6 Sørkjosenfjellet og fra finn.no/kart). 

2.1 Skredforløp basert på observasjoner 
Nils Peder Isaksen Gaup, kjørte E6 fra Sørkjosen mot Jubelen natt til søndag 10. mai 2015 ca. kl. 02.35 uten 
å legge merke til noe spesielt.  
 
Kyrre Viking, kjørte E6 i motsatt retning og stoppet langsmed veien, trolig ved moloen og gikk ut av bilen. 
Han forteller: «klokken hadde passert 2.30… I samme stund som jeg satte begge føtter på bakken kjente jeg 
en ubehagelig bevegelse i bakken og en rommende lyd. Instinktivt kom jeg til å tenke på jordskjelv, noe som 
fikk meg til nærmest å hoppe inn i bilen og kjøre så fort som mulig ut av området.» Han så senere 
helikopteropptak fra stedet på TV og merket seg at den plassen han hadde stått på var borte. 
    
Martin Jensen og hans bror kjørte samme strekningen litt senere og kan ha vært de første som observerte 
skredet. De forteller at den indre delen av moloen var borte da de passerte landfestet til denne, mens vannet 
«kokte» der den hadde vært. De kjørte ca. 700 meter videre mot Jubelen og tok et bilde kl. 02.46 av Johs H. 
Giæver-brygga, (også kalt Missing Link) flytende ute i fjorden, Figur 2.  
  

Skredområde  
10 mai 2015 

Skredområde  
10 mai 2015 

Jubelen 
Johs H Gjæver Brygga (Missing Link) 

Molo 

Skredområde  
10 mai 2015 



                                                                                                 

PROSJEKTNR 
102011823 

 

RAPPORTNR 
SBF20160043 

VERSJON 
01 8 av 34 

 

 
Figur 2 Første foto kl. 02.46 av skredhendelsen viser Johs H. Giæver brygga flytende ute i fjorden  
(Foto: Eivind Løkvoll Jenssen).  

 

 
Figur 3 Foto tatt kl. 02.50 viser at indre del av moloen har sunket ned. (Foto: Mattis Isak Hansen Hætta). 



                                                                                                 

PROSJEKTNR 
102011823 

 

RAPPORTNR 
SBF20160043 

VERSJON 
01 9 av 34 

 

Kort etter kjørte Inger Ellen Eira Gaup samme strekningen med to gutter som passasjerer. Deres 
observasjoner, videoer og bilder bekrefter observasjonene til Martin Jensen og hans bror. Et foto fra klokken 
02.50 viser at indre del av moloen er forsvunnet og viser også at en gravemaskin parkert på den indre del av 
fyllingen var sunket ned slik at bakken ikke syntes og beltene på maskina var under vann, Figur 3. Et annet 
foto ble tatt 8 minutter senere, kl.02.58. Dette fotoet er ikke gjengitt i denne rapporten, men viser at 
gravemaskina har sunket videre ned. 
 
Foto, videoer og utsagn fra vitner viser at storparten av skredet skjedde innen få minutter langs hele den 1000 
meter lange strandlinja. At store masser var i bevegelse på sjøbunnen samtidig støttes også av observasjoner 
av flodbølger på vei over fjorden mot øst. Disse kan kun genereres dersom store volumer flyttes på få 
sekunder i strandkanten eller på sjøbunnen. Martin Jensen beskriver en stor bølge som gikk over fjorden mot 
Nordkjosen: «Den så jeg da jeg sto (med bilen) ved moloen – da var bølgen midtfjords. Den så stor ut der vi 
satt. Kan ha vært 2-3 meters høyde. Da vi begynte å kjøre mot Johs H. Giæver fulgte vi ikke med på bølgen 
noe mer.» De ble da mer opptatt av å se på ødeleggelsene i Jubelen.  
 
Flodbølgen ble observert fra veien idet brødrene Jenssen passerte moloen, noe som ut fra kjørestrekningen 
trolig var ca. et minutt før bildet i Figur 2 ble tatt kl. 02.46. Flodbølgen må ha brukt i størrelsesorden ett 
minutt på å forplante seg midtfjords (ca. 1,5 km). Dette indikerer mer spesifikt at skredet gikk kl. 02.44.  
 
Politiet ble varslet om skredet kl. 02.51 av Kristin Høidalen. 
 
Den siste del av skredhendelsen utviklet seg saktere og tok mellom annet med seg gravemaskina. Maskina 
ble noen dager senere gjenfunnet på ca. 16 meters dyp. I dagene som fulgte gikk det mindre skred i 
strandsonen i de bratte bakveggene som sto igjen etter hovedskredet. 

2.2 Anleggsarbeid med tidslinje 
Det pågikk arbeid på E6 under prosjektet E6 Langslett - Sørkjosen i månedene før skredet. Prosjektet gikk på 
utvidelse og oppgradering av veg i dagen fra Sørkjosen med ny tunnel fra Jubelen til Langslett på den andre 
siden av Sørkjosenfjellet. Arbeidet på den aktuelle strekningen var delt i to utførelseskontrakter. Målselv 
Maskin ble i desember 2013 tildelt kontrakten på veg i dagen (T01), mens den spanske entreprenøren Obras 
Subterraneas (Ossa) fikk kontrakten på tunnelen 28.08.2014 (T02).  
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Tabell 1 Tidslinje for anleggsarbeidet på E6 Sørkjosen-sida samt tunnelen  

(Kilde: Byggeleder Ken Johar Olaussen) 
 
Skredet gikk den 10. mai 2015. Samme dag og i dagene før skredet foregikk det spylerensk i fjellskjæringa 
mellom moloen og jubelen. Rensken ga små mengder stein og intet av dette ble tippet i sjøen på strekningen, 
men kjørt ut av området. Mengdene vann til spyling kan synes store, men er forsvinnende små sammenlignet 
med hva et regnskyll ville gi i samme område. Det er lite som tyder på at denne aktiviteten har hatt betydning 
for skredet. 
 
Siste salve i tunnelen ble sprengt den 30. mars, over en måned før skredet og det synes urimelig at 
tunneldriften kan ha hatt betydning for skredet. Da en fikk informasjon om at et vann var tørrlagt oppe på 
fjellet, ble det antydet at sprengningene kunne ha åpnet sprekker/vannveier i berget/fjellet slik at 
vanntilgangen til rasområdet hadde økt over tid. Det ble imidlertid registrert lite vannsig inn i utsprengt 
tunnel, og ut fra terreng- og bergformasjoner har undersøkelsesgruppa konkludert med at økt vanntilgang fra 
nye og eller utvidede sprekker/vannveier uansett må være ubetydelig og uten betydning for skredet. 
 
Et plastrør for vann fra tunnelen ble lagt over vegen i Jubelen 5. februar 2015 og på bunnen i størrelsesorden 
50 meter ut i sjøen vel 3 måneder før skredet. Røret kom fra et lukket slamavskillingskammer og førte ikke 
mye vann, trolig heller ikke under det betydelige regnværet på lørdag ettermiddag den 9. mai. 
 

Kontrakt T01, Målselv maskin 
Tidspunkt Aktivitet 
2014.01.08 Oppstart av arbeider 
2014.01.20 – ca en uke varighet Masseutskifting i Jubelen, for å bedre stabiliteten  
            2014.04.03 Ferdig innfylt skumglass i Jubelen 

2014.04.27 Ferdig oppbygging av veg i Jubelen 
2014.09.09 Oppstart av masseutskifting av forurensede masser ved moloen 
2014.10.01 – 2014.10.21 Utfylling av parkeringsplass ved molo 
2014.10.13 – 2014.11.14 Legging av stikkrenner på parsellen 
2014.11.17 – 2014.11.21 Bygging av plastring, grov stein ved moloen 
2014.11.27 Siste salve i skjæring 
2015.01.05 Oppdaget setning i plastring ved molo, ble utbedret umiddelbart 
2015.02.05 Legging av plastrør for vann fra tunnel, Jubelen 
2015.05.05 – 2015.05.09 Spylerensk av fjellskjæring, arbeidet fra ca. profil 10600 til 

10300. 
o Forbruk vann: hver dag ble det spylt 16 tanker vann, 

mengde vann hver dag er ca. 304 000 liter. 
o Total mengde vann forbrukt til spylerensk i uke 19: 

304000 liter * 5 dager= 1 520 000 liter 
Kontrakt T02, OSSA 
Tidspunkt Aktivitet 
2014.12.17 Første salve (kutten) 
2015.03.30 Siste salve 
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Det ble lagt en ny fylling ved moloen gjennom utvidelse av den gamle, Figur 4. Den ble lagt ut i to lag i 
perioden fra 1. oktober til 21. november 2014. Setningsskader i plastringen på fyllingens ytterside ble 
oppdaget 5. januar 2015 og umiddelbart utbedret. Dette er et tegn på en lokal instabilitet. 
 

      
Figur 4 Fylling ved molo som bygget i November 2014. 

 
Det var betydelig nedbør om ettermiddagen den 9. mai og vitner har fortalt om store mengder vann i 
fjellskjæringen, i grøftene langs denne og i stikkrennene under vegen. Stikkrennene ble lagt i perioden 13. 
oktober til 14. november 2014. En stikkrenne ble lagt gjennom veien ca. ved pel 10890 og gikk ut i sjøen 
gjennom den nye fyllingen. Figur 5 viser stikkrennen etter skredet. Utstrekningen av den gamle fyllingen ved 
foten av moloen fremgår av kotene i  
Figur 4. 
 

 
Figur 5 Foto fra sjøsiden kort tid etter skredet viser nordre del av området der moloen nådde land og 
stikkrenna som gikk gjennom veien og fyllingen. (Foto: Norut, rapport ISBN 978-82-7492-305-8). 

Stikkrenne

Utstrekning av fylling 
før utvidelse i 2014
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3 Batymetri  
Største delen av skredet den 10. mai foregikk under vann. En kartlegging av sjøbunnen var nødvendig for å 
se omfanget av og andre trekk ved skredet. Et eget notat vedrørende tolkning av batymetridata er utarbeidet 
og presentert i Vedlegg 2, hovedpunkter er gjengitt nedenfor. 
 
Undersøkelsesgruppa har hatt tilgang til batymetridata fra før skredet i 2006 og 2011, samt batymetridata 
innhentet etter skredet i 2015 for å vurdere sjøbunnsforholdene i området. Detaljerte batymetridata fra 2006 
er vist i Figur 6. Batymetri etter skredet er vist i Figur 7 og Figur 8. 
 

 
Figur 6 Batymetri fra 2006 viser sjøbunnen før skredet, framstillingen er basert på data fra NGU. 

 
Figur 6 viser en relativt jevn sjøbunn med et regelmessig bølgete mønster i overflaten. Mønsteret skyldes 
vandrende sandbølger dannet av avsetningsprosessen. Vestre side av området, der skredet gikk i 2015, viser i 
2006 (og 2011) ingen spor av en eventuell tidligere skredaktivitet. 
 



                                                                                                 

PROSJEKTNR 
102011823 

 

RAPPORTNR 
SBF20160043 

VERSJON 
01 13 av 34 

 

 

 
 
Figur 7 Batymetri etter skredet med tolkning av initialskred. 
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Figur 8 Batymetri etter skred med tolkning av sekundærskred. 
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Tolking av batymetri med stor oppløsning på skjerm der en kan skyggelegge og rotere til ønsket synsvinkel 
viser med stor sikkerhet at et dypt skred først gikk ut ved moloen som illustrert i Figur 7. Disse 
skredmassenes bevegelsesretning er tydelige og sporene etter dem forsvinner inn under andre skredmasser 
som kom fra strandlinja langs E6, se fase 2 i Figur 8. De påfølgende sekundære skredene er nummerert 3, 4 
og 5 i Figur 8. Det siste av de sekundære skredene oppsto i Jubelen ved tunnelpåhugget, fase 5 i Figur 8. 
Mens skredene inn mot moloen gikk vel 20 meter ned i sjøbunnen og ned i leira, gikk skredene ute ved 
Jubelen grunt, ca. 5 meter. 

Massene fra skredet ved moloen var dominert av løse til middels faste sand- og siltforekomster. På grunn av 
den bratte sjøbunnen og store høydeforskjeller utenfor moloen fikk skredmassene stor fart utover i fjorden 
langsmed land. Skredmassene tok fotfeste på de undersjøiske skråningene langs E6 fra moloen og helt til 
Jubelen. Batymetridata etter skredet viser spor etter den kraftige erosjonsprosessen knyttet til bevegelsen av 
massene fra området ved moloen (Figur 9). 

 

 
Figur 9: 3D illustrasjon av batymetri etter skred med tolkning av erosjonen nedenfor initialskredet.  

4 Nedbør og tidevann 
Det regnet svært mye om ettermiddagen og kvelden den 9. mai, dagen før skredet. Det var også en betydelig 
snøsmelting og vitner forteller om store mengder vann i alle grøfter og stikkrenner. Det ble registrert 25 mm 
nedbør som regn ved Sørkjosen lufthavn mellom kl. 07 den 09. mai og kl. 07 den 10. mai, Figur 10. De siste 
fire dagene før skredet var det estimert snøsmelting på 15 til 20 mm/døgn fra modellhøyde 380 moh. Disse 
forholdene førte til økende vannføring i bekker og små elver. Til sammen gir snøsmelting og nedbør en 
ekvivalent nedbør for 10. mai på 40 til 45 mm/døgn.  



                                                                                                 

PROSJEKTNR 
102011823 

 

RAPPORTNR 
SBF20160043 

VERSJON 
01 16 av 34 

 

 
Figur 10 Målt nedbør ved Sørkjosen Lufthavn mai 2015 (kilde: eklima.no). 

 
NVE varslet den 9. mai 2015 kl. 09.52 fare for flom med aktsomhetsnivå 2 i Troms og Finnmark.  
 
Skredet skjedde i etterkant av lavvann som var ca. ved midnatt. I Sørkjosen er det en tidevannsforskjell på 2 - 
3 meter. Skredet skjedde ca. kl. 02.40 natt til 10. mai med en observert vannstand på 39 cm under normalnull 
1954. Lavvann inntraff kl. 00.00 natt til 10. mai med en observert vannstand på 99 cm under normalnull 
1954, se Figur 11. Sjøkartnull (LAT) er fastsatt til 182 cm under normalnull 1954. Det var dermed ikke 
uvanlig lavt tidevann i tiden før skredet. 
 

 
Figur 11 Beregnet og observert tidevann for Sørkjosen (fra Sehavnivå.no). 
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5 Grunnforhold, Sørkjosen 
Det er utarbeidet et eget notat som gir en mer komplett sammenstilling av grunnundersøkelser, tolkninger av 
lagdeling og geotekniske parametere, Vedlegg 3, hovedpunkter er gjengitt nedenfor. Betraktninger rundt 
grunnforhold er også presentert i Vedlegg 2.  
 
For ca. 10.000 år siden var hele Sørkjosenområdet under av havnivået og marine avsetninger (dvs. leire og 
silt) ble bunnfelt. Landhevingen og fall i relativt havnivå førte etterhvert til en nordlig progradering av 
Reisadeltaet og mektige sandavsetninger ble avsatt over leire ved munningen av Reisaelva. Sørkjosen ble 
sakte dannet som følge av Reisaelvas transport av sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving. 
Lagdelingen ved Sørkjosen er illustrert med skjematiske snitt i Figur 12. Basert på resultater fra sonderinger 
samt forventet geologisk avsetningshistorie i området kan man forvente mektige sandavsetninger over et 
gjennomgående leirlag i deltaområdet. Mot vest og mot øst langs dalsidene vil det være grunnere til 
leireavsetninger og til berggrunnen.   
 

 
Figur 12: Skjematisk illustrasjon av Reisadelta ved Sørkjosen i to vertikale snitt, ett fra sør til nord (venstre) 
og ett fra vest til øst (høyre). N.B: Ikke i målestokk. 

 
De stedlige løsmasser kan noe forenklet deles inn i tre lag. Øverst ligger et lag med løs til middels fast lagret 
sand/silt (Lag 1), etterfulgt av et lag med leire/siltig leire som stedvis er kvikk (Lag 2). Under dette ligger et 
fast lag av antatt morene eller berg (Lag 3). Lagtykkelser og dybde til berg varierer betydelig over det 
undersøkte området fra Hamna i sør til nord for påhugget ved Jubelen. Tabell 2 oppsummerer geotekniske 
fasthetsparametere basert på undersøkelsesgruppas tolkninger av utførte trykksonderinger (CPTU) og 
laboratorieforsøk, supplert med erfaringsverdier fra lignende grunnforhold.  
 
Verdiene i Tabell 2 er gjennomsnittsverdier for hele området. Geotekniske parametere er i tillegg vurdert 
lokalt for områder som er analysert med hensyn til stabilitet. De mest nærliggende borpunktene er for dette 
tillagt størst vekt. 
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Tabell 2 Gjennomsnittlige geotekniske parametere for området. 

Lag              → Lag 1 (topp) Lag 2 Lag 3 (bunn) 

Jordart         → Sand/silt (løs til middels 
fast lagret) Leire Morene 

Parametere → ϕ 
(°) 

a 
(kPa) 

γ 
(kN/m3) 

ϕ 
(°) 

a  
(kPa) γ (kN/m3) ϕ 

(°) 
a 

(kPa) 
γ 

(kN/m3) 

Tolkede og/eller 
vurderte 

erfaringsverdier 
31-35 0-5 18-19 

23-30 0-10 18,5-19,5 

38-40 10-
20 18-20 CuC=10-25 kPa (lagtopp) 

CuC=25-55 kPa (lagbunn) 

 

5.1 Styrkeparametere for stabilitetsvurderinger ved moloen 
 

Figur 13 viser et eksempel på tolking av styrkedata i leire fra CPTU 209 tatt etter skredet i uforstyrrede 
masser tett på innsiden av moloen. CPTU 209 viser leire fra 2,5 meters dyp, med referanse til sjøbunn på 
kote -7,8 meter, noe som innebærer at leira starter på kote -10,3 meter. Utfyllende rapport på tolkede 
fasthetsparametere finnes i vedlegg og konkluderer med at aktiv udrenert styrke i leirlaget er: cuA = 25 kPa + 
1,5*z, der z er dybden fra opprinnelig sjøbunn.  
 
Det er i beregningene i tillegg tatt hensyn til økning i styrken i leira som følge av delvis eller fullstendig 
konsolidering under utlagte fyllinger ut fra hvor lenge de hadde ligget ved skredtidspunktet. Det er også tatt 
hensyn til reduksjonen i styrke på målinger, tatt etter skredet i og under skredgropen, som følge av 
avlastningen skredet har gitt og tiden mellom skredet og den aktuelle sonderingen. Dette gjelder eksempelvis 
i CPT 204 der lav styrke er målt i juni 2015. Denne styrken er justert opp for gi styrke ved skredtidspunktet.  
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Figur 13 Eksempel på tolking av styrkedata i leire. CPT 209 på innsiden av moloen viser leire fra dybde 2,5 
meter. Anbefalt aktiv fasthet i leira er: suA =cuA = cuC = 25 kPa + 1,5*z.   
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5.2 Styrkeparametere for stabilitetsvurderinger ved Jubelen 
I Jubelen finnes det leire tettere opp mot sjøbunnen som det fremgår av Figur 14 som viser aktiv udrenert 
skjærfasthet tolket fra CPTU MC-7. Terreng ved CPTU MC-7 er på kote +1,18.  Leiren finnes fra dybde 2,5 
m under terreng, dvs. fra kote -1,3 m. Den røde linjen viser valgt aktivt skjærstyrke ved Jubelen, suA =cuA = 
cuC = 10 kPa + 2,5*z. 
 

 
 
Figur 14: CPTU tolkning ut for Jubelen, posisjon 7 (MC7). 
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6 Stabilitetsberegninger og stabilitetsvurderinger 
Det er utarbeidet et eget notat som gir en mer komplett sammenstilling av stabilitetsberegninger i GeoSuite 
og stabilitetsvurdering, Vedlegg 4, hovedpunkter er gjengitt nedenfor.  
 
Det er gjennomført stabilitetsberegninger med GeoSuite og supplert med beregninger i Plaxis for utvalgte 
snitt i skredområdet med vekt på Jubelen og området ved moloen. Det refereres til prosjektoppgave høst 
2015 ved S. Wiger Austefjord på NTNU for detaljer om Plaxis beregningene. Opprinnelig geometri er 
bestemt ut fra kart og batymetri før skredet. Fasthetsparametere er tolket med basis i den generelle 
tolkningen, Tabell 2, men stor vekt er lagt på de undersøkelsene som er nærmest de valgte profilene som det 
er regnet stabilitet på.  

6.1 Vurdering av belastningsforhold ved moloen 
Moloen ved Sørkjosen ble bygd i 1977. Det ble høsten 2014 lagt ut en fylling ved landsiden på moloen for 
avkjørsel til lokalveg og parkeringsplass for båthavna, ved bruk av stein fra fjellskjæringen videre nordover 
langs E6. Dette arbeidet var ferdig i november 2014. Ortofotoer fra moloområdet viser at det har pågått 
utfylling i forskjellige faser i dette området i perioden 1994-2014 (Figur 15). En oversikt over utfyllingen 
ved parkeringsplassen er presentert i Figur 16. Toppen av fyllingen ved parkeringsplassen er på kote ca. 4 m, 
mens ytre del av moloen mot øst ligger på kote 3m.  
 

 
Figur 15: Ortofotoer av moloen ved Sørkjosen i perioden 1994-2015 illustrerer utfylling over tid, samt 
situasjonen etter skredet. 
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Figur 16: Oversikt over fyllingen ved moloen ved Sørkjosen over tid. Tegningen øverst til høyere viser 
ferdig planlagt utfylling i november 2014 og fram til skredet 10. mai 2015. 

6.2 Stabilitetsberegninger av området ved moloen med GeoSuite stabilitet 
Det er utført en konvensjonell stabilitetsanalyse med GeoSuite Stabilitet. Utfyllende dokumentasjon er gitt i 
vedlegg. Her gjengis noen resultater fra beregningene i profil 31 (Figur 17) siden dette profilet viste seg å 
være mest kritisk. Lasthistorien er innhentet fra analyser av ortofoto og illustrert i profil 31 i Figur 18. Det er 
gjort beregning for situasjonen i 1994, 2006 og 2015. Tilfellet for 2015 representerer situasjonen etter ferdig 
utfylling i november 2014.  
 
Som utgangspunkt er den udrenerte styrke i leirlaget satt til: sua=25+1,5·z, der z er regnet fra opprinnelig 
terreng. Det er i tillegg tatt med en økning i udrenert styrke i leira begrunnet i at leiren har hatt tid til å 
konsolidere for tidligere utfyllinger. Det er antatt en tilleggsstyrke på 7 kPa for lagene under moloen som ble 
fylt ut omtrentlig i 1994 og 2006. Utfyllingen i 2014 har gitt leira en konsolideringstid på et halvt år, og en 
antatt styrkeøkning i den perioden fram til november 2015 på 2 kPa.  Detaljer om dette i gitt i Vedlegg 3.  
 
Det er vanlig å redusere skjærstyrken med 15 % ved beregning av stabilitet i fyllinger og skråninger på eller i 
sensitive leirer på grunn av rate effekt og kompensasjon for progressiv bruddutvikling. Her er en reduksjon 
på 10% benyttet siden vi er ute etter mest sannsynlig opptredende skjærstyrke og ikke en designverdi. Det er 
benyttet følgende ADP faktorer i stabilitetsanalysene for fyllingen ved moloen: Aa= 0,90, Ad= 0,65 og Ap= 
0,35 (Tabell 3). Dette innebærer at direkte og passive styrke ikke er redusert med 10% for rate og progressiv 
bruddutvikling, reduksjonen er kun tatt inn på aktiv styrke. Tyngdetettheter og friksjonsvinkler er vist i 
Tabell 3. Vannstanden i sjøen er satt til kote -1 m og grunnvannstanden i fyllingen går fra kote -1 m i ytre del 
til kote +1 m i indre del for å ta hensyn til antatt poreovertrykk i fyllingen. Det er antatt hydrostatiske 
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poretrykksfordeling i dybden selv om det er målt et moderat poreovertrykk i sanda og leira i dype lag. 
Poreovertrykk over hydrostatisk reduserer stabiliteten ytterligere.  
 
Figur 19 viser et eksempel på kritiske skjærflate i profil 31 med GeoSuite.  Resultatene fra stabilitetsanalyser 
er vist i Figur 20. Figuren viser utvikling av beregnet sikkerhetsfaktor mot år og hvordan stabiliteten ble 
forverret gjennom oppfyllingen rundt år 2006 og at den så ble kritisk etter oppfyllingen i 2014. Det er gjort 
en parametrisk studie for å se på effekten av å variere tyngdetetthet og styrke innen rimelig intervaller. Alle 
beregningene viser i at stabiliteten var kritisk lav etter oppfyllingen i 2014 med beregningsmessig 
sikkerhetsfaktor tett ned mot 1,0 eller lavere. Det fremgår av beregningene som undersøkelsesgruppa har 
gjennomført at dybden til og utbredelsen av leirlaget er avgjørende for stabiliteten.  
 

 
Figur 17 Profil 31 for stabilitetsberegning ved moloen. 

 

 
Figur 18 Profil 31 med last og lagdeling for situasjonen i 1994, 2006 og 2015. 
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Tabell 3 Materialparametere benyttet for beregninger ved Moloen. 

Lag Tyngdetetthet 
(kN/m3) 

Friksjonsvinkel 
(°) 

Attraksjon 
(kPa) 

Skjærfasthet 
(kPa) 

Aa Ad Ap 

Fyllmasser 20,0 40 0     
Sand 19,0 33 0     
Kvikkleire 19,0   25,0+1,5*z 0,90 0,65 0,35 

 
 
 

 
Figur 19 Kritisk skjærflate beregnet i profil 31 med GeoSuite Stabilitet. 

 
 

 
Figur 20 Beregnet sikkerhet for moloen med ulik romvekt for sand samt en reduksjon av aktiv skjærfasthet 
på 10% som følge av tøyningsrate. 
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6.3 Stabilitetsberegninger av området ved moloen med Plaxis 
Det er utført supplerende beregninger av stabiliteten både ved moloen og i Jubelen med 
elementmetodeprogrammet Plaxis. Resultater fra beregninger med Plaxis er i denne rapporten kun vis for 
profil 31 ved moloen (Figur 17). Parametere for styrke og stivhet av jord for bruk i Plaxis er vist i Tabell 4 
og Tabell 5. 
 
Det er foretatt en reduksjon i skjærstyrken i leira som følge av tidseffekter (rate). Reduksjonen er ved design 
normalt satt til 15 % men reduksjonen er i våre Plaxis-beregninger satt til 5 % i tilfelle 1 og 10 % tilfelle 2 
for å se på den innvirkningen dette har på stabiliteten. Skjærstyrken og ADP forholdene er ellers valgt som 
presentert i kapittel 6.2 og i Vedlegg 3. Grunnvannstand og poretrykksituasjon er slik som beskrevet i 
kapittel 6.2. 
 
Tabell 4 Parametere for friksjonsmasser brukt for beregninger med Plaxis av stabilitet i profil 31. 

 Navn Molo/fylling Sand/Silt Fjell Enhet 
Generelt           
Material modell Model Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Linear elastic - 
Material oppførsel Type Drained Drained Drained - 
Umettet jord γunsat 20 19/19,5 27 kN/m3 
Mettet jord γsat 20 19/19,5 - kN/m3 
Parametere      
Youngs modul (konstant) E 10000 10000 1,00E+8 kPa 
Tverrkontraksjonstall ν 0,33 0,33 0,2 - 
Kohesjon c 20 0 - kPa 
Friksjonsvinkel ϕ 40 33 - ° 
Dilatans vinkel ψ 0 0 - ° 
Udrenert skjærstyrke su - - - kPa 

 
Tabell 5 Parametere for leire brukt for beregninger med Plaxis av stabilitet i profil 31. 

Parameter Navn Leire Enhet 
Generelt       
Material modell Model NGI-ADP  - 
Material oppførsel Type Undrained (B)  - 
Umettet jord γunsat 19 kN/m3 
Mettet jord γsat 19 kN/m3 
Parametere       
Skjærmodul over aktiv su Gur/su

A 500 - 
Skjær tøyning γf C 2 % 
Skjærtøyning γf E 4 % 
Skjærtøyning γf DSS 3 % 
Aktiv skjærstyrke  sua sua=25+1,5z  kPa 
Passiv skjærstyrke over aktiv skjærstyrke sup/sua 0,35 - 
Direkte skjærstyrke over aktiv skjærstyrke suDSS/sua 0,65 - 
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Resultater fra Plaxis-beregninger av stabilitet i snitt 31 ved moloen er vist i Tabell 6 og Figur 21. Resultatene 
samstemmer med beregningene fra GeoSuite. Etter utfyllingen avsluttet i november 2014 ble stabiliteten 
svært lavt med beregnede sikkerhetsfaktorer rundt 1,0. Skredmekanismen går ned i leirlaget og følge dette 
(Figur 21).  
 
Beregningene er foretatt for ytre vannstand på kote -1 m, tilsvarende lavvann noe som opptrådte ca. midnatt 
mens skredet trolig gikk kl. 02.40 med en vannstand på ca. – 0,4 meter. Benyttes -0,4 meter som ytre 
vannstand er de beregnede sikkerhetsfaktorene ca. 5% høyere enn for vannstanden på kote -1 m. 
Belastningen som oppsto ved lavvann vil kunne ha startet en bruddprosess som ga skred et par timer senere. 
Uansett er sikkerheten mot skred svært lav og sikkerhetsfaktoren er ca. F = 1.0. 
 
Tabell 6 Beregnede sikkerhetsfaktorer for profil 31 for situasjonen den 10. mai 2015. 

 Tilfelle 1 
sua reduksjon på 0,95 

Tilfelle 2 
sua reduksjon på 0,90 

 γsand = 19,0 kN/m3 γsand =19,5 kN/ m3 γsand = 19,0 kN/ m3 γsand = 19,5 kN/ m3 
Molo 1994 1,30 1,25 1,27 1,23 
Molo 2004 1,15 1,11 1,12 1,10 
Molo mai 
2015 1,00 Brudd Brudd Brudd 

 

 
Figur 21 Tilfelle 1, bruddmekanisme fra Paxis beregning for profil 31.  

 

6.4 Stabilitetsberegninger av området i Jubelen med GeoSuite stabilitet 
Det er utført stabilitetsberegninger for tre ulike tilfeller ved Jubelen. De to første beregningene viser 
stabiliteten av vegfyllinga for å se om denne kan ha vært utløsende årsak til skredet. Den tredje beregningen 
viser effekten av erosjon i skråningsfoten som følge av skredmassebevegelse (skredmassestrøm) fra et skred 
ved moloen. Det vises til Vedlegg 4. Tabell 7 viser input parametere for beregningene. 
 
Under prosjekteringen ble det funnet at den lokale stabiliteten av selve vegfyllingen var dårlig. Det ble derfor 
masseutskiftet til lette fyllmasser. Stabiliteten var etter dette god og akseptabel. Beregninger gjort av 
undersøkelsesgruppa bekrefter dette. Beregningene viser meget god lokalstabilitet, og tilfredsstillende global 
stabilitet (Figur 22). Beregnet sikkerhetsfaktor synker for større glideflater, noe som skyldes at stabiliteten i 
den lange undersjøiske skråningen i utgangspunktet er noe lav. Sammenlikning av sjøbunnen før og etter 
skredet viser imidlertid at et slikt langt brudd ikke oppsto.  
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Den tredje beregningen inkluderte ikke vegfyllingen men kun den naturlig skråningen ute i sjøen. Den ble 
utført for å undersøke effekten av erosjon i bunn av skråningen som følge av skredmasser fra moloen. Det 
vises til Tegning 202 i Vedlegg 4. Beregningene viser at stabiliteten for et slikt tilfelle er svært anstrengt, og 
er beregnet til 1,0. Dette tyder på at forstyrrelser av massene i bunn av skråningen kan ha vært utløsende 
årsak for det observerte skredet i dette området. Skredet har deretter forplantet seg retrogressivt bakover i 
skråningen mot Jubelen.  
 
ADP faktorene ble i disse beregningene i Jubelen valgt som følger: Aa=0,90, Ad=0,60 og Ap=0,30.  
Bruk av faktorene som ble anvendt i beregningene for molo-området ville gitt noe høyere sikkerhetsfaktorer i 
Jubelen. 
 
Tabell 7 Materialparametere benyttet i beregninger ved Jubelen. 

Lag Tyngdetetthet Friksjonsvinkel Attraksjon Skjærfasthet Aa Ad Ap 
Topplag 18,0 33 0     
Skumglass 3,5 45 0     
Fylling 19,0 42 0     
Kvikkleire 20,0   10,0+2,5*z 0,90 0,60 0,30 
Morene 18,0 42 0     

 
 

 
Figur 22 Stabilitetsanalyser knyttet til vegfyllingen i Jubelen. Sikkerhetsfaktorene med lette masser er i disse 
beregningene funnet å variere mellom 1,74 og 2,24. Bedre lesbarhet på detaljer i Vedlegg 4. 
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7 Skredet i Sokkelvik i 1959 
Det er naturlig i forbindelse med vurdering av årsak til skredet i Sørkjosen å se tilbake på skredet i Sokkelvik 
den 7. mai 1959. Sokkelvik ligger kun 3 til 4 kilometer lenger ut i Reisafjorden enn Sørkjosen. 
 
Sokkelvikskredet skjedde også på våren, etter rekordartet regn og snøsmelting, slik at det finnes likhetstrekk 
med skredet i Sørkjosen. Det er utarbeidet et eget notat som gir en sammenstilling av eldre informasjon 
supplert med nye data fra batymetri samt undersøkelsesgruppas vurderinger i Vedlegg 5. Hovedpunkter er 
gjengitt nedenfor.  
 
Skredtragedien i Sokkelvik inntraff 7.mai 1959 i 20 tiden. I følge vitner revnet plutselig bakken ovenfor 
Sokkelvik. Hus, mennesker og dyr ble feid på havet i kvikkleireskredet. Ni personer omkom og fem av dem 
ble aldri funnet. Et profil sentralt gjennom skredområdet i Indre Sokkelvik viser antatt terreng før og etter 
skredet (se Figur 23).  
 

 
 
Figur 23 Profil gjennom skredet i Indre Sokkelvik (NGI. Publikasjon nr. 40). 

I Sokkelvik er det en tidevannsforskjell på ca. 3 meter, og skredet skjedde omtrent samtidig med lavvann. 
Laveste beregnede vannstand inntraff kl.20.20 og var 125 cm under middelvannstand (Figur 24).  
 
 

 
Figur 24: Registrert tidevann i Sokkelvik i perioden 15. april – 9. mai 1959 med middelvann som referanse 
nivået (data fra www.kartverket.no). 

De siste 36 timer før skredet inntraff falt det 57 mm regn i Indre Sokkelvik. Utvikling av snøsmelting er vist i 
Figur 25, og utviklingen av nedbør og temperatur er vist i Figur 26. Begge figurene gjelder ved Hjellneselva 
i modellhøyde 350 moh. I uka før skredet var det betydelige nedbørsmengder og snøsmelting i høyden. I uka 
før skredet falt det 55 mm regn over en periode på 3 dager i Indre Sokkelvik. 
 

http://www.kartverket.no/
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Figur 25 Snøsmelting for Sokkelvik. Data fra Hjellneselva for modellhøyde 350 moh. 

 

 
Figur 26 Regn og snøsmelting for Sokkelvik. Data fra Hjellneselva for modellhøyde 350 moh. 
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Figur 27: Største registrert døgnnedbør for vår måneder i perioder 1950-2015 ved Sokkelvik og Sørkjosen 
(fra eklima.no). 

 

 
Figur 28 Tolkning av skredet i Sokkelvik på basis av batymetridata fra NGU innsamlet i 2006. 
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Figur 28 viser at skredet fra 1959 er fortsatt godt synlig på sjøbunnen og man kan se både skredbanen og 
avgrensning av skredmassene. Skredet er avgrenset til Sokkelvik men omrørte masser fra skredet har beveget 
seg ut av området i en øst-nordøstlig retning på sjøbunnen. Det er tydelig at skredet ikke er knyttet til eventuelle 
instabiliteter inne ved Reisadelta., men er en lokal hendelse i Sokkelvik. 

Tre til fire år før Sokkelvik-skredet i 1959 registrerte en fisker et undersjøisk skred ute i bukta. Dette indikerer 
at det nordlige Indre Sokkelvik-området var ustabilt også før katastrofen i 1959. Det er ingen entydig 
konklusjon på hva som forårsaket det undersjøiske skredet 3-4 år før 1959. Erosjon fra bekker og bølger eller 
strøm i tidevannssonen kan ha vært en årsak. Flomålet (strandlinja) hadde flyttet seg bakover mange meter på 
1950 tallet. Det ble bygget en vei noen år før 1959, men vi vet lite om størrelsen og høyden på vegfyllingen 
og betydning av denne for stabiliteten i området.  

Det er flere likhetstrekk mellom skredet i Sokkelvika og skredet i Sørkjosen: 

• Begge skredene oppsto i strandsonen langs Reisafjorden. De største delene av skredene var begge 
under vann. 

• Grunnundersøkelser gjort i Sørkjosen og i Sokkelvik viser at begge områdene inneholdt lag med 
friksjonsmaterialer (sand og grus) og kvikkleire. Kvikkleirelaget var mektigere i Sokkelvik enn i 
Sørkjosen.  

• I begge tilfeller var det blitt påført masser i strandsonen. I Sokkelvik ble det anlagt veg og 300 m av 
denne vegen raste ut i fjorden under skredhendelsen. Vi vet lite om størrelsen og høyden på 
vegfyllingen i Sokkelvik, men den kan ha hatt en påvirkning på stabiliteten om enn moderat og også 
på avrenningsforholdene. I Sørkjosen ble det over flere år bygd opp en fylling på nordvest siden av 
moloen, med en betydelig utvidelse i november 2014. Denne fyllingen raste ut under hendelsen. 
Stabilitetsanalyser av profiler ut i sjøen gjennom fyllingen ved moloen viser at oppfyllingen har 
redusert stabiliteten over tid.  

• Skredtidspunktet korrelerer med lavvann eller kort tid etter lavvann.  
• Begge skredene oppsto under vårparten i mai måned som følge av stor nedbørintensitet og etter/ under 

en periode med snøsmelting.  
 

Figur 27 viser de største registrerte døgnnedbørsverdier for april, mai og juni (dvs på vårparten) i perioden 
1950-2015 ved Sokkelvik og Sørkjosen. Det er bemerkelsesverdig at den største døgnnedbørsverdien 
korrelerer med skredet i Sokkelvik (1959).  

Figur 27 viser videre at den fjerde største døgnnedbørverdi målt i området siden 1950 samsvarer med skredet 
i Sørkjosen (2015). Hvis vi i tillegg inkluderer data fra snøsmeltning registrert 10. mai 2015 ser man at 
vanntilførsel var veldig stor det siste døgnet før skredet (ca. 50 mm /døgn; Figur 27).  

Undersøkelsesgruppa konkluderer med at den utløsende årsak til skredet i Sokkelvik den 7. mai 1959 
sannsynligvis var ekstrem nedbør kombinert med snøsmelting. Dette kan ha vært nok til å øke poretrykket i de 
grove massene i strandsonen og i grovere lag i leira slik at stabiliteten ble ytterligere redusert og skredet utløst. 
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8 Undersøkelseskomiteens sammensetning, mandat, arbeid og rapportering 
Statens vegvesen besluttet i juli 2015 i samråd med NVE og Kystverket å etablere en uavhengig 
undersøkelsesgruppe for å vurdere mulig bruddmekanisme og mulig teknisk årsak til skredhendelsen i 
Sørkjosen den 10. mai 2015. Det er ikke i gruppens mandat å vurdere ansvar- eller skyldspørsmål knyttet til 
skredhendelsen. Gruppen har bestått av: 
 
Professor Steinar Nordal, NTNU (leder) 
Amanuensis Arnfinn Emdal, NTNU 
Dr. Jean-Sébastien L’Heureux, NGI 
Dr. Arne Åsmund Skotheim, Norconsult 
Sjefsingeniør Einar Lyche, NVE 
Seniorforsker Stein Christensen, SINTEF 
 
Gruppen har hatt bistand fra Siv.ing Øyvind Skeie Hellum fra Statens Vegvesen Region nord i sin oppgave 
med å innhente dokumentasjon. Mastergradsstudent på NTNU Synnøve Wiger Austefjord har deltatt på 
gruppens møter og befaring og gjennomført stabilitetsberegninger i Plaxis. 
 
Gruppen har avholdt 5 møter på NTNU samt en befaring den 13. oktober i Sørkjosen. 
 
Den opprinnelige fristen for arbeidet var satt til 1. desember 2015, men er senere utvidet til 1. februar 2016 
etter avtale med Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen Region nord.  
 
 
 
Gruppen leverer en hovedrapport med følgende vedlegg: 
 

1. Intervjuer og innspill 

2. Sjøbunnsanalyse etter skredet i Sørkjosen 10. mai 2015  

3. Skred i Sørkjosen Oppsummering av geotekniske parametere 

4. Stabilitetsberegninger ved molo og ved Jubelen  

5. Skredet i Sokkelvik i Nord-Reisa, 7. mai 1959 
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