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Sammendrag

Statens vegvesen planlegger vegomlegging av E6 mellom Svenningelv og Valryggen i Grane kommune.
Naturfarer mot planlagt vegtrasé som skred, flom, vind, snøfokk og isgang er vurdert.
Skred: Skredfaren er vurdert generelt lav for hele strekningen. Skredfaren er vurdert opp mot akseptkriteriene for skred på veg
som er 1 skred per 50 år per enhetsstrekning (1 km). Elveløp med potensiale for vannrelaterte skred er beskrevet og det er anbefalt
sikringstiltak.
Andre naturfarer: Planlagt vegtrasé er vurdert for andre typer naturfarer enn skred; flom, isgang, snøfokk og vind. Isgang opptrer i
Finnsåselva og tiltak er anbefalt.
Naturfarer som stormflo, bølger og havnivåstigning følger kystlinjen og er ikke relevant for denne strekningen.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
På oppdrag fra SVV Prosjekt E6 Helgeland v/Børge Johnsen er naturfarene kartlagt for

strekningen E6 Svenningelv-Valryggen. Strekningen er planlagt å lyses ut ved bruk av
totalentreprise med konkurransepreget dialog.

Det er avtalt med plan- og prosjekteringsleder at naturfarene skal vurderes på vest siden av

Vefsna mellom krysningspunktene ved Svenningelv og Valryggen, langs planlagt vegtrasé

datert 07.05.2019.

Foreliggende rapport med kartlagte kjente naturfarer er utarbeidet av Jeanette Kvalvågnes.
Håndbok N200 Vegbygging [1] og NA-rundskriv 2014/08 [3], er gjeldende for denne
rapporten.

1.2 Trasévalg og rapportens innhold
Rapporten inneholder en vurdering av alle kjente naturfarer.
Denne rapporten omhandler strekningen langs planlagt vegtrasé på vestsiden av Vefsna
mellom Svenningelv og Valryggen, se tegningen 1, 2 og 3.

Høyeste ÅDT fremskrevet er ÅDT2040=2150.
Vurderinger av naturfarene og anbefalt sikringstiltak er basert på kartstudie samt registrerte
naturfarer pr. 01.05.2019.

Nedfall av is og mindre stein fra bergskjæring ansees ikke som skred og dermed ikke en
naturfare.

Med naturfarer i sammenheng med veger forstås skred, flom og (ekstreme) værforhold som

har betydning for trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Værforhold er vind, snøfokk, bølger,

stormflo og isgang.

Andre naturfarer som vulkanutbrudd, jordskjelv, tsunami (flodbølge) og store fjellskred er

enten ikke relevant for Norge eller er så sjelden at det ikke tas med. Overvåking av

potensielle store fjellskred, ustabile fjellparti med høy risiko i Norge håndteres av Norges
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) [11].

Alle vurderinger knyttet til kvikkleire utføres av geoteknikker og er ikke en del av denne

rapporten.

For nærmere beskrivelser av naturfarer inkludert ulike typer skred se vedleggene 4 og 5.
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2 UTFØRTE UNDERSØKELSER
2.1 Tidligere undersøkelser
Det er ikke utført noe tidligere naturfarevurderinger langs denne traséen, men det er

utarbeidet Byggherrens beredskapsplan ved naturfarer [6], for alle vegstrekninger utenom E6
innenfor driftsområdet Mosjøen.

2.2 Befaring og kartlegging
Det er benyttet topografisk kart, ortofoto og 3D fremstilling av kart [14] til vurdering av
området.

Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred er benyttet [10]. Forklaring

til aktsomhetskartene finnes i vedleggene 6-8.

Alle innrapporterte skredhendelser [9] i området er gjennomgått. Hendelser langs dagens

riksvegnett [4] som ikke er i nærføring med planlagt vegtrasé, vurderes som irrelevante for
området som skal vurderes.

Området/strekningen er delvis befart av Jeanette Kvalvågnes 09.04.2019. På befaringsdagen

var det stedvis snø på flatmark.

BaneNOR er kontaktet for informasjon om natufarer langs Nordlandsbanen.

2.3 Klimatiske undersøkelser
Det er utført flomsonekartlegging av Vefsna i området rundt Trofors [13]. Denne
kartleggingen inneholder informasjon om 100- og 200 års flom.

NVE har ikke kartlagt kvikkleiere i området, men SVV har gjennomført flere analyser av

boringer og definert sprøbruddsmateriale i område. Hele strekningen er under marin grense.

Dette er omtalt i egen geoteknisk rapport som er under utarbeidelse.

Nordland fylke har fått utarbeidet klimaprofil fram mot år 2100 [15]. Sammendrag i tabell er
gitt i kapittel 4.

2.4 Geofysiske - geotekniske undersøkelser
Ingen geofysiske undersøkelser er utført. Ingen grunnboringer eller andre geotekniske
undersøkelser er utført med hensyn til naturfarer, unntatt kvikkleire.
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3 BESKRIVELSE AV OMRÅDET
Strekningen befinner seg innenfor innlandsområdet til Nordland, ved Trofors.

Avgrensningene er elven Vefsna (~50 moh.) og fjellsiden til Eiteråfjellet (~1000 moh.).

Området befinner seg stort sett under marin grense. Vinden kanaliseres i stor grad langs
dalføre N-S. Klimaet er innlandsklima med kalde vintre og varme somre.

Området er mer detaljert beskrevet i Byggherrens beredskapsplan for naturfarer [6].

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
Side 6 av 19

E6 Svenningelv – Valryggen. Naturfare rapport nr. 51006-NATU-01

4 BESKRIVELSE AV NATURFARER I OMRÅDET
I dette kapitlet beskrives naturfarene etter tilgjengelig informasjon. Vurderinger av

naturfarene gjøres i kapittel 5. Enkel beskrivelse av de ulike naturfarene med hensyn til veg
er vist i vedlegg 4.

Utdrag fra Nordland fylkes klimaprofil frem til år 2100 [15] er vist i tabell 1.
Tabell 1: Sammendrag som viser forventede følger av klimaendringer i Nordland

Merknad: Analysen fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og
naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerhet. [15]

Overvann, regnflom, steinsprang, jord- flom- og sørpeskred og stormflo er verdt å merke

seg vil øke og ved vurderinger vil dette tas med. Det er viktig med robuste løsninger.

4.1 Skredområder
Skredtyper som normalt omtales er snøskred, sørpeskred, steinsprang/steinskred, isskred
og jord- og flomskred. Kvikkleireskred er ikke vurdert i denne rapporten og håndteres av

geoteknikker i prosjektet.
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De ulike skredtypene er nærmere forklart i vedlegg 5 og for utfyllende skredtypebeskrivelse

henvises det til NVE [8].

Områder hvor Statens vegvesen sammen med driftsentreprenør er kjent med gjentatte
skred-hendelser på eksisterende vegnett, blir omtalt som skredpunkt.

Vegen er planlagt i sin helhet på motsatt side av Vefsna i forhold til eksisterende E6. Statens
Vegvesen har kun registreringer av skredhendelser på eksisterende vegnett. Av- og

påkobling av veg, er i et område som ikke har registrerte skredhendelser på veg, se figur 1 i
vedlegg 1 [4].

Aktsomhetskartene for de ulike skredtypene er vist i figurene 5-7 i vedlegg 1 og forklaring
til kartene er vist i vedlegg 6 - 8.

Snøskred
Planlagt vegtrasé berører helt eller delvis aktsomhetsområde for snøskred [10] flere steder:
-

Adkomstvegen ved Bergmoen er innenfor utløpsområde.

-

Svenningåsen er innenfor løsneområde.

-

Nordre påhuggsområde til Bergåstunnelen er innenfor løsneområde.
Ovenfor Høgtun/Erikmoen er innenfor mindre løsneområder og utløpsområde.

-

Ovenfor Falkflogmoen er innenfor mindre løsneområder.

-

Ovenfor Jensmyra grenser til utløpsområde.

-

Finnsåsmyra grenser til utløpsområde.

Det er registrert en snøskredhendelse i regobs [12], i fjellsiden opp mot Finnkotlian.

Snøskredet ble registrert som tørt flakskred, størrelse 2 middels med bruddbredde på 50 m,

se figur 2 og 4 i vedlegg 1.

Det er ingen registreringer av snøskred langs med jernbanen, se figur 2 og 3 vedlegg 1 [9].

Steinsprang
Planlagt vegtrasé berører helt eller delvis aktsomhetsområde for steinsprang [10] to steder:
-

-

Nordre påhuggsområde til Bergåstunnelen grenser til ett mindre løsneområde.

Finnsåsmyra grenser til aktsomhetsområde

Det er registrert 9 steinspranghendelser langs med jernbanen, se figur 2 og 3 vedlegg 1 [9].

Jord- og flomskred
Planlagt vegtrasé berører helt eller delvis aktsomhetsområde for jord- og flomskred [10]

flere steder:
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-

Adkomstvegen ved Bergmoen er innenfor aktsomhetsområde

-

Stengvassbekken er innenfor aktsomhetsområde

-

Flere forsenkninger i terrenget over Høgtun/Erikmoen

-

-

Forsenkning i terreng sør for Svenningåsen er innenfor aktsomhetsområde

Ovenfor Jensmyra grenser til aktsomhetsområde

Det er registrert 2 løsmasseskred/jordskred og 4 flomskred langs med jernbanen, se figur 2
og 3 i vedlegg 1 [9].

Isskred
Bratte svaberg med tilgang på vann, vil være typiske løsneområder for isskred. Områder

indikert med aktsomhet for steinsprang, vil i teorien også kunne være utsatt for isskred. Det
er ikke registrert isskred langs med jernbanen, se figur 2 og 3 i vedlegg 1 [9].

Sørpeskred
Sørpeskred går hovedsakelig langs med kjente bekke- og elveløp og løsneområdet er store

flate partier hvor vannmettet snø samles. Det er ikke registrert sørpeskred langs med
jernbanen, se figur 2 og 3 i vedlegg 1 [9].

4.2 Flomutsatte områder
Aktsomhetskart for flom viser at store deler av området er innenfor aktsomhetsområde, se

figur 11 i vedlegg 2. Planlagt vegtrasé er hovedsakelig innenfor aktsomhetsområdet i søndre
og nordre del, hvor veglinjen ligger lavere i terreng.

For vegplanlegging i flomutsatte områder legges 200 års gjentakelsesintervall (returperiode)
til grunn. Fra NVE kartlagte flomsone er områdene nært Vefsna berørt, se figur 12 i vedlegg
2 [13]. Kartlagt flomsone 200 års intervall berører ikke planlagt vegtrasé.
Det er ikke registrert flomutsatte områder langs dagens veg [4].

4.3 Andre uværsområder: Bølger, vind og snøfokk
Bølger
Ingen nærhet til kyst/hav, ikke aktuelt i dette området.
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Vind og snøfokk
Normalt vil drivsnøen begynne ved vindhastighet mellom 4 og 5 m/s når snødekket består
av nysnø og øker til 6-8 m/s når snødekket har større fasthet [2].

Det er ikke kjent at snøfokk eller vind har skapt utfordringer langs eksisterende E6 innenfor
området [4]. Vinddata fra værstasjon ved Majavatn, like sør for området, viser vindstyrker

<10,3 m/s i en frekvensfordeling av vind fra 2007-2015 [6].

4.4 Andre naturfare-områder: Isgang
Det er under to separate befaringer, registrert isgang i Finnsåselva, i området ovenfor og
nedenfor planlagt elvekryssing.

Prosjektet er informert om isgang i Svenningelv. Isgang er et problem på to strekninger sør
for planområdet langs eksisterende E6, se figur 12 i vedlegg 2. Innenfor planområdet:

Historisk har store mengder is blitt presset opp i terreng og på kommunal veg, på vest siden

av Svebakken/Eidarhaugen. Dette vurderes som omfattende isgang og håndteres av eksterne

i eget notat/rapport, etter avtale med prosjektledelsen.

Det er registrert isgang i Svenningdalselva sør for prosjektområdet langs med eksisterende
E6, se figur 10 i vedlegg 2 [4].

4.5 Havnivå – havnivåstigning - stormflo
Ingen nærhet til kyst/hav, ikke aktuelt i dette området.
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5 VURDERING AV NATURFARENE
I dette kapitelet er naturfarene vurdert etter tilgjengelig informasjon og befaring langs deler
av strekningen.

Det det er anbefalt tiltak, er disse beskrevet nærmere i kapittel 6.

5.1 Skredområder
For vurdering av skred gjøres dette i henhold til akseptkriterier for skred på veg, se figur 8 i
vedlegg 1. For fremskredet ÅDT: 1500 - < 4000 aksepteres det et skred pr 50 år (frekvens

1/50) på veg. Vegstrekningen er ~10 km. Dette gir i størrelsesorden 10 enhetsstrekninger
ihht. akseptkriterier [3].

Inndelingen i dette kapitlet følger utvalgte områder valgt etter registrerte skredhendelser
langs jernbanen, indikert aktsomhetsområde fra aktsomhetskart eller vurdert spesielt
sårbare områder fra befaring.

Det kan ikke utelukkes mindre utstikkende bergknauser med lokal

steinsprangfare/isskredfare, som ikke fanges opp av aktsomhetskartet eller er registrert

under befaring. Disse må håndteres under anleggsperioden, og vil erfaringsvis kunne sikres
med rensk, bolt og nett.

Adkomstveg veg Bergmoen, profil ~950 og ~1150
Indikert i aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred, se figur 13-15 i vedlegg 3.
Snøskred
Fjellsiden er dekket med høy granskog, det er ikke funnet typiske løsneområder for

snøskred med skredløp ned mot adkomstvegen. Det er ikke registrert tegn til tidligere
skredhendelser langs med kommunal veg. Det vurderes som liten sannsynlighet for
snøskred.

Jord- og flomskred
Området består av elveavsetning og tynn hav- strandavsetning, se figur 9 i vedlegg 1, hvor

jordskred kan inntreffe men sannsynligheten er vurdert som liten.

Registrert flomskredhendelse langs jernbanen ved Vargmoen, søndre påhugg
Bergåsen tunnel, profil ~6160

Det er registrert vanngjennomtrengning i fylling til jernbanen ved Vargmoen, se punkt nr. 2 i
figur 2 og 3, vedlegg 1. Bekkeløpet her blir omtrent ved planlagt tunnelpåhugg. Skog i

området ble fjernet i 2018, dermed var det ikke mulig å se etter potensielle skader på trær
etter tidligere skredhendelser. Stubber etter større trær ble registrert nært og delvis i
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bekkeløpet, se figur 16 og 17 i vedlegg 3. Dersom det tidligere har inntruffet større

vannrelaterte skredhendelser i bekkeløpet, ville det ikke eksistert større trær så nært

vannføringen. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at større flomskredhendelser eller
sørpeskredhendelser har inntruffet her.

Stengvassbekken, nordre påhugg Bergåsen tunnel, profil ~8200
Indikert i aktsomhetsområde for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred, se figur 18 i

vedlegg 3. Terrengoverflaten i påhuggsområdet er bratt nok til at snøskred og steinsprang
kan løsne og bekkeløpet er potensielt utsatt for jord- og flomskred.
Ingen skredhendelser langs jernbanen er registrert [9].
Sørpe-, jord- og flomskred
Området består av bart fjell, stedvis tyng dekke, se figur 9 i vedlegg 1. Hvor det er lite
sannsynlighet for jordskred.

Stengevassbekken er befart til fots nede ved Strandmoen, ovenfor kommunal veg Ner-

Svenningdalsvegen, se figur 20-22 i vedlegg 3. Det er ikke registrert tegn på tidligere

skredhendelser i Stengvassbekken ved Strandmoen, høye grantrær vokser like ved

bekkeløpet uten skader. Stengevassbekken er ikke befart over jernbanen. Terrengkoter
indikerer at jernbanen har et robust system med magasin for å håndtere vann i

Stengevassbekken. Det kan ikke utelukkes at Stengevassbekken er utsatt for sørpeskred

og/eller flomskred. Det vurderes at planlagt bru på 25 m (pr. 7.5.19), er tilstrekkelig for å
håndtere den potensielle skredfaren.
Snøskred
Nordre påhugg for Bergåsen tunnelen er dekket med granskog og det er ikke funnet typiske
løsneområder for snøskred, se figur 19 i vedlegg 3. Det er ikke registrert tegn til tidligere
skredhendelser i terreng. Det vurderes som liten sannsynlighet for snøskred.

Steinsprang og isskred
Det er ikke funnet utstikkende bergknauser som løsneområder for stein eller is, eller tegn til
ur i terreng ved påhuggsområdet, se figur 19 vedlegg 3. Det vurderes som liten

sannsynlighet for steinsprang og isskred, men mindre løsneområder kan ikke utelukkes.

Området må befares nærmere for å vurdere behov for arbeidssikring. Som permanent sikring
vurderes portal som tilstrekkelig.

Forsenkning i terreng, like sør for Svenningåsen, profil ~8490
Indikert i aktsomhetsområde for jord- og flomskred, se figur 23 i vedlegg 3. Selve

senterlinje på veg er utenfor aktsomhetsområde, men fyllingsutslaget ned forsenkningen vil
berøre aktsomhetsområdet.
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Jord- og flomskred
Området består av tynt humus-/torvdekke i overgang til tynn morene, se figur 9 i vedlegg 1.

Jordskred kan inntreffe med sannsynligheten er vurdert som liten.

Forsenkninger i terreng ovenfor Høgtun/Erikmoen, profil ~9650
Indikert i aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred, se figur 25 i vedlegg 3.
Snøskred
Fjellsiden er hovedsakelig dekket med høy granskog. Det er påvist ett område med glissen
skog hvor det er vurdert potensiale for mindre snøskred, vist med rødt område i figur 26 i
vedlegg 3. Dette området er like utenfor planlagt vegtrasé og det vurderes at eventuelle

snøskred ikke vil komme i berøring med planlagt vegtrasé. Resterende aktsomhetsområder
er dekket med skog og ingen typiske løsneområder er funnet samt tegn til tidligere
skredhendelser i terreng, det vurderes som liten sannsynlighet for snøskred.
Steinsprang
Området er ikke indikert i aktsomhetskart for steinsprang. Det ble påvist blokker og steiner i

terreng på østsiden av forsenkningen omtrent ved profil 9650, se figur 28 og 29 i vedlegg 3.
Det vurderes at disse har løsneområde fra en mindre bergskrent like over. Det vurderes at
skrent kan sikres tilstrekkelig med rensk og bolt.
Jord-, sørpe- og flomskred
Områdene i forsenkningene består av bart fjell/tynt dekke, tynt humus-/torvdekke eller tynn

morene [7]. Jordskred kan inntreffe med sannsynligheten er vurdert som liten.

Det vurderes å være potensiale for sørpeskred og/eller flomskred i det vestre bekkeløpet
som er indikert i jord- og flomskred aktsomhetskart.

Bekkeløp helt nord i området er mindre gjengrodd med synlige steiner og har potensiale for
flomskred og/eller sørpeskred. Det vurderes å være skredmateriale som vises i skredløpet

fra ortofoto [14], se figur 26 og 27 i vedlegg 3. Det vurderes fare for nye vannrelaterte skred

og sikringstiltak er anbefalt i kapittel 6.

Finnsåsmyra, profil ~11950
Indikert i aktsomhetskart for snøskred og steinsprang, se figur 30 i vedlegg 3.
Snøskred
Planlagt vegtrasé ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for snøskred over Finnsåsmyra,
samt et mulig deponiområde ved profil 11600.
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Fjellsiden er delvis dekket av høy granskog. Det er ikke funnet typiske løsneområder eller

tegn til tidligere skredhendelser i terreng. Selve deponiområdet er i dag dekket av skog, se
figur 31 og 34 i vedlegg 3. Det kan ikke utelukkes mindre snøskred fra lokale sva. Det

vurderes som liten sannsynlighet for at snøskred vil berøre planlagt vegtrasé.
Steinsprang

Planlagt vegtrasé grenser til aktsomhetsområde for steinsprang ved ~11900-12000, nord

for dette ligger planlagt vegtrasé utenfor aktsomhetsområde for steinsprang. Det er ikke

registrert løsneområde med nylig steinsprangaktivitet ved planlagt vegtrasé. Det vurderes at
steinsprangfaren er tilfredsstillende liten.

Skrent ved profil 11900 er ikke indikert med aktsomhetsområde, men blokker i terreng er

registrert under befaring, se figur 35-36 i vedlegg 3. Like ved foten av skrenten ligger det

flere blokker som danner en mindre ur langs nedre del av skrenten. Blokker er gjengrodd og
nedfall vurderes å være fra like etter siste istid. Det er ikke registrert løsneområder med

nylig steinsprangaktivitet. Det vurderes at det ikke er steinsprangfare fra skrenten. Området
med ur anbefales å ikke berøres, da det kan medføre komplisert og omfattende arbeid med
fjerning av hele ura. Utstrekning av ur fra skrent vises med røde prikker i figur 32 og 33 i

vedlegg 3. Blå stjerne i figur 32 i vedlegg 3 indikerer punkt hvor det høres rennende vann,
bekk, under overflaten.

Ovenfor Jensmyra, profil ~13000
Planlagt vegtrasé grenser til indikert aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred,
se figur 37 i vedlegg 3. Mulig deponiområdet planlegges inn mot fjellsiden, ligger innenfor
aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred, se figur 37 og 38 i

vedlegg 3.
Snøskred

Fjellsiden er hovedsakelig dekket med høy granskog, hvor det ikke er registrert typiske

løsneområder for snøskred eller tegn til tidligere skredhendelser i terreng, se figur 38 og 39
i vedlegg 3. Det er registrert ett område med sva uten skog, som potensielt kan være
løsneområdet, se figur 38 og 40 i vedlegg 3. Det er skogkledt like nedenfor sva, som

indikerer at det ikke er stor snøskredaktivitet eller store snøskred. Det kan ikke utelukkes
mindre snøskred som løsner fra sva.

Steinsprang
Det er ikke registrert større løsneområder for steinsprang langs fjellsiden. Det er registrert

en lokalitet med blokker i terreng, se figur 38, 40 og 41 i vedlegg 3. Det er vurdert at disse

kan være skredmateriale fra en lokal skrent like over, indikert i aktsomhetskart, se figur 37 i
vedlegg 3. Steinsprang fra skrent er vurdert å ha kort utstrekning med maksimal potensiale
til å nå fot av fjellskråningen.

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
Side 14 av 19

E6 Svenningelv – Valryggen. Naturfare rapport nr. 51006-NATU-01

Jord- og flomskred
Området består av bart fjell/tynt dekke [7]. Det er ikke registrert tegn til tidligere jord- eller

flomskredhendelser. Det vurderes at det er liten sannsynlighet for jord- og flomskred, men
det kan ikke utelukkes mindre skredhendelser.

Skredhendelser langs jernbanen
Planlagt vegtrasé ligger ovenfor jernbanen mellom profil ~ 6160 og 13800. Jernbanen har i
dette området 12 registrere skredhendelser eller utglidninger, se figur 2 og 3 i vedlegg 1.

Steinsprang hendelsene markert med gult i figur 3 i vedlegg 1, er registrert med

løsneområde skjæring eller halvskjæring, og er dermed nedfall og ikke skred. Irrelevant for
planlagt vegtrasé.

Skredhendelse nr. 4: Jordskred eller løsmasseskred.
Utglidning av stein og jord med volum 5-25 m3. Hvor avstand spor til løsneområde er < 5 m.

Beskrivelse er vanngjennomtrengning i fyllingen med erodering av løsmasser. Dette tolkes
som en lokal utglidning av fyllingen pga. utilstrekkelig vannhåndtering. Irrelevant for

planlagt vegtrasé.

Skredhendelse nr. 5: Flomskred
Utglidning av vann, stein og jord med volum 5-25 m3. Sted er beskrevet i fyllingen, hvor

vanntunnel var tett av is og svilledekke. Utglidningen skjedde som følge av tett vanntunnel.
Irrelevant for planlagt vegtrasé.
Skredhendelse nr. 9 Jordskred
Utglidning av jord fra fylling i 1983. Det er ikke ytterliggere informasjon knyttet til

skredhendelsen. Skredhendelsen er registrert i et forholdsvis bratt terreng, utenfor indikert

aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det vurderes at hendelsen var en lokal utglidning

i nærføring med jernbanen, som er irrelevant for planlagt vegtrasé.
Skredhendelse nr. 10 Flomskred

Utglidning av vann, stein og jord med volum 0,5 – 5 m3. Hvor avstand spor til løsneområde
er < 5 m, sted: fylling. Registreringen er ved stikkrenne hvor bekken krysser jernbanen, se
figur 42 i vedlegg 3. Bekkeløpet følger jernbanelinjen med flere krysningspunkt. Det

vurderes at hendelsen var en lokal mindre hendelse på vinterhalvåret, hvor stikkrenne

potensielt var fryst igjen. Utstyr i form av rør som stikker ut av stikkrenne, antatt for gjentatt
tining av stikkrenne, vises i figur 42 i vedlegg 3. Hendelsen vurderes som irrelevant for
planlagt vegtrasé.
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5.2 Vurdering av vind og snøfokkfare
Planlagt vegtrasé ligger hovedsakelig i et område utenfor bebyggelsen i urørt terreng. Store
åpne områder som samler mye snø, kan erfaringsvis også være utsatt for snøfokk, som for

eksempel store myrområder. Planlagt vegtrasé er hovedsakelig i skrånende terreng uten å

være nær store flate områder, utenom i nord hvor den ligger langs med to større åpne

myrområder; Finnsåsmyra og ovenfor Jensmyra. I disse områdene ligger også jernbanen i
nærheten av planlagt vegtrasé. Togtrafikk berøres ikke i samme grad av snøfokk som

biltrafikk, men i området med store utfordringer bygges det tiltak på jernbane mot snøfokk.
Det er ingen slike tiltak langs jernbanen på denne strekningen. Det er ikke kjent for Statens
vegvesen ansatte i området, at området er utsatt for snøfokk. Det vurderes som liten
sannsynlighet for snøfokk i området, men det kan ikke utelukkes.

5.3 Vurdering av flomfare
Planlagt vegtrasé og eksisterende E6 er delvis innenfor aktsomhetsområdet for flom, se figur
11 og 12 i vedlegg 2. Det er ikke registrert hendelser med flom over veg på eksisterende E6
[4]. De kartlagte flomsonene til 200 års flom fra Vefsna, berører ikke planlagt vegtrasé, se

figur 12 i vedlegg 2. Kartlagte flomsoner har høyere pålitelighet enn genererte

aktsomhetskart, og planlagt vegtrasé vurderes dermed som generelt uten flomfare. Det kan
ikke utelukkes potensiell flomfare i området ved kryssing av Vefsna, dette må hensynstas

ved krav om lysåpning på bru og høyde på tilstøtende veg ved krysningspunkt.

Generelt anbefales det robuste løsninger for vannhåndtering av krysningspunkt for veg,
dette håndteres av hydrolog i prosjektet.

5.4 Vurdering av isgang i Finnsåselva, profil ~11100
Under befaring ble det registrert isgang i Finnsåselva (Finnsåslitlelva), se figur 43 i vedlegg

3. Det ble registrert skader på trær i området, samt rester etter is i terreng, se figur 44 i
vedlegg 3.

Representanter fra prosjektgruppa har også befart områder lengre opp i elveløpet, ved

traktorveg som krysser elva med stikkrenne Ø2000, se figur 43 i vedlegg 3. Vegetasjon på

traktorveg viser tegn til at vann og is har gått over vegen ved krysning av Finnsåselva.

Planlagt vegtrasé krysser Finnsåselva i et område hvor elva deler seg i to før den samles

igjen like før kryssing av jernbanen. Det nordre elveløpet er mer markant, men begge løpene
vises tydelig på kart og ved befaring i terreng, begge elveløpene vurderes som aktive. Det

nordre elveløpet forventes å ha høyest vannføring, se figur 45 og 46 i vedlegg 3.

Fyllingshøyden ved kryssing er maksimalt 14 m. Det forventes betydelig isgang i

Finnsåselva.
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6 ANBEFALINGER TILTAK OG FORSLAG TIL SUPPLERENDE
UNDERSØKELSER

6.1 Anbefalte tiltak
Generelt så anbefales det å ikke etablere oppholdssteder, som f.eks. kontor, overnatting,

verksted etc. innenfor aktsomhetsområdene indikert i aktsomhetskartene, eller annet sted

hvor det er vurdert skredfare.

Det vurderes at planlagt vegtrasé er sikret i henhold til akseptkriteriet for skredhendelser på
veg [3], dersom alle skredsikringstiltakene beskrevet under gjennomføres.

Søndre påhugg Bergåsen tunnel, profil ~6150
Det anbefales å etablere robust løsning for å håndtere vann og endring av bekke-/elveløp
over portalområdet. Løsningen bør håndtere større vannmengder samt ha god

erosjonssikring. Endelig løsning må utformes basert på et hydrologisk beregningsgrunnlag.

Forsenkninger i terreng ovenfor Høgtun/Erikmoen, profil ~9600 og ~10200
Det anbefales å sikre mindre skrent med rensk, bolt og nett over planlagt vegtrasé ved profil
~9650.

Det anbefales å etablere sikringstiltak for vannrelaterte skred i bekke-/elveløpene som er

vurdert potensielt utsatt for sørpe- og/eller flomskred ved profil ~9600 og ~10200. Det må
gjøres en hydrologisk beregning for å bestemme dimensjoner på stikkrenner. Løsning på

håndtering av vann samt fyllingsutforming, må i tillegg kunne håndtere skredhendelser. Det
kan ikke utelukkes behov for å øke dimensjon på stikkrenne med 1-2 størrelser og behov

for overløp i form av en ekstra stikkrenne, dette da skredhendelser kan tette hovedløp.

Finsåselva, profil ~11100
Det anbefales robust sikringstiltak for vannhåndtering ved kryssing av elva. Stikkrenne ved
traktorveg på ø2000 har vist seg å ikke være tilstrekkelig lengre opp i elveleiet. I området

hvor planlagt vegtrasé krysser elva, deler elva seg i to elveløp, hvor det nordre elveløpet er
vurdert å ha høyest vannføring og dermed også mer isgang, se figur 45 og 46 i vedlegg 3.

Elveløpet kan enten beholdes som to elveløp eller slås sammen til ett elveløp ved kryssing av
veg. Det må gjøres hydrologisk beregning for å bestemme dimensjoner på stikkrenner for
valgt løsning. Løsning på håndtering av vann må kunne håndtere omfattende isgang.
Uavhengig av valgte løsning kan det ikke utelukkes behov for å øke dimensjon på

stikkrenner med 1-4 størrelser og behov for overløp i form av en ekstra stikkrenne, dette da

isgang kan tette hovedløp. Fyllingen utformes slik at den tåler påkjenning fra isgang, det kan
bli behov for erosjonssikring av fylling mot isgang.
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Finnsåsmyra, profil ~11900
Det anbefales at arbeid med å etablere veg mellom profil 11850-11950, ikke medfører

behov for uttak av ur indikert i figur 32 og 33 i vedlegg 3.

Deponi ovenfor Jensmyra, profil ~13000
Det anbefales å midlertidig skredsikre deponiet under anleggsperioden eller å arbeide i

perioder uten skredfare. Skredsikringstiltak kan utføres ved enten å etablere voll mot

sideterrenget ved bruk av deponimasser. Eller en arbeidsmetode med å jobbe på et nivå

elevert i forhold til sideterreng, med bratt skråning mot dette. Ved sluttføring av deponi, kan

voll fjernes eller terreng jevnes ut, i en periode uten skredfare. Skredfaren må vurderes av en
skredsakkyndig. Midlertidig utforming av deponi med hensikt i å skredsikre, må beregnes av
geoteknikker.

6.2 Supplerende undersøkelser
Hydrologiske vurderinger/beregninger er anbefalt og må håndteres av fagfolk med
tilstrekkelig kompetanse.

6.3 Naturfare-kompetanse / håndtering i byggefasen.
Det vurderes at naturfarene ikke er så omfattende at det behøves spesiell kompetanse under
anlegget eller noen ekstra målepunkt eller observasjonsrutiner. Unntaket er arbeid i mulig

deponi ovenfor Jensmyra, der skredsakkyndig må vurdere skredfaren.
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Figur 1. Skredpunkt og skredhendelser. Ingen skredpunkt mellom Svenningelv og Valryggen, og

ingen skredhendelser ved av- og påkobling fra eksiterende E6. Fra Statens vegvesen [5].
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Se figur 4

Figur 2: Skred-registreringer fra NVE. Flere skredhendelser langs jernbanen og en skredhendelse

utenfor veg og bane. Fra NVE Skredhendelser [9].
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Figur 4: Registrert snøskred som vises i figur 2. Fra RegOBS.no [12]
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Figur 5: Aktsomhetskart snøskred. Fra NVE [10].
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Figur 6: Aktsomhetskart steinsprang/steinskred. Fra NVE [10].
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Figur 7: Aktsomhetskart jord- og flomskred. Fra NVE [10].
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Figur 8: Akseptkriterium for skred på veg. Risikomatrise for skred på veg [3].
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Figur 9: Løsmassekart. Fra NGU [7].
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Figur 10: Værutsatt veg langs dagens E6. Fra Vegkart NVDB [5].
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Figur 11: Detaljert aktsomhetsområde for flom. Fra NVE [10].
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Figur 12: Kartlagt flomsone 200 års flom, NVE [13].
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Figur 13: Aktsomhetskart snøskred og jord- og flomskred for adkomstvegen ved Bergmoen [10].

Figur 14DSCN2814: Foto av område indikert utsatt for snøskred og jord- og flomskred ved Bergmoen.
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Figur 15: Norgei3D av området ved Bergmoen[14]

Omtrentlig
påhuggsområde

Figur 16DCN2825: Bekkeløp like ved søndre tunnelpåhugg, profil ~6150.
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Figur 17DCN2829: Bekkeløp ved søndre tunnelpåhugg, like ved kommunalveg Vesterselvegen
Omtrentlig veg

Figur 18: Aktsomhetskart for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred for Stengvassbekken [10].
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Omtrentlig nordre påhugg
Bergåsen tunnelen.

Figur 19: Norgei3D av Stengvassbekken [14]

Figur 20DCN2842: Nedre del av Stengvassbekken, ved Strandmoen.
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Figur 21DCN2843: Stengevassbekken, like over figur 20.

Figur 22DCN2846: Stengvassbekken ved jernbanen, like over figur 21.
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Omtrentlig veg

Figur 23: Aktsomhetskart for jord- og flomskred sør for Svenningåsen [10].
Veglinje krysser forsenkning omtrent
ved indikert rød strek, med stort
fyllingsutslag ned forsenkningen.

Figur 24: Norgei3D av områder sør for Svenningåsen [14]
FOTO OG UTKLIPP

51006-NATU-01

E6 Svenningelv - Valryggen

VEDLEGG 3

Statens vegvesen Region nord - Ressursenheten, Geo- og laboratorieseksjonen

Omtrentlig veg

Figur 25: Aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred ovenfor Høgtun/Erikmoen [10].
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Figur 26: Norgei3D av områder ovenfor Høgtun/Erikmoen [14]

Figur 27: Norgei3D av områder ovenfor Høgtun/Erikmoen, nordre bekkeløp [14]
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Figur 28DCN2852: Terreng i planlagt vegtrasé omtrent ved profil 9650

Figur 29DCN2854: Terreng i planlagt vegtrasé omtrent ved profil 9650
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Figur 30: Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang ved Finnsåsmyra [10].

Figur 34
Mulig
deponi

Figur 31: Norgei3D av områder ved Finnsåsmyra [14]

FOTO OG UTKLIPP

51006-NATU-01

E6 Svenningelv - Valryggen

VEDLEGG 3

Statens vegvesen Region nord - Ressursenheten, Geo- og laboratorieseksjonen

Indikerer punkt
hvor det høres
rennende vann

Figur 32: Utklipp av markeringer som viser utstrekning av ur. Finnsåsmyra profil ~11900.

Figur 33: Utklipp av markeringer som viser utstrekning av ur.
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Figur 34DCN2876: Foto av fjellside indikert aktsomhetsområde snøskred ved profil ~11700

Figur 35 DCN2899: Blokker/ur i terreng ved skrent, ved profil ~11850
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Figur 36 DCN2901: Nordre del av skrent, dekket med ur i høyre del av foto. Ved profil ~11930

Figur 37: Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred ovenfor Jensmyra [10].
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Sva
Blokker i terreng

Mulig deponi

Figur 38: Norgei3D av områder ovenfor Jensmyra [14]

Figur 39 DCN2921: Fjellsiden ovenfor Jensmyra
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Sva

Blokker i terreng

Figur 40 DCN2926: Fjellsiden ovenfor Jensmyra

Blokker i terreng

Figur 41: Norgei3D av områder ovenfor Jensmyra, med sva og potensielt løsneområde steinsprang i
fokus. [14]
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Figur 42DCN2932: Bekkeløp som krysser jernbane ved skredregistrering nr. 10.
Omtrentlig
vegtrasé

Figur 44

Figur 43: Utklipp av ortofoto av Finsåselva. Gul sirkel er kryssing med traktorveg over elva.
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Skade på
trær etter is

Figur 44 IMG1614: Finnsåselva; is i terreng og skader på trær.
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Figur 45 IMG1618: Finnsåselva; Søndre elveløp like ved krysningspunkt planlagt vegtrasé.
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Figur 46 IMG1617: Finnsåselva; Nordre elveløp like ved krysningspunkt for planlagt vegtrasé.
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VEDLEGG 4
Enkel beskrivelse av de ulike naturfarene med hensyn til veg
Skred

Snøskred, sørpeskred, steinsprang/steinskred, isskred, jord- og flomskred, kvikkleire-skred,

se eget vedlegg.

Flom

Flom i forbindelse med stengt veg.

Flom som kan medføre vegstengning er mye vann på vegen som kan skyldes ulike årsaker

som : Springflo, flom i vassdrag eller vann som har tatt nye løp i vassdrag, oversvømmelser

på grunn av mye regn eller vannlekkasjer. Flomutsatte områder kan også være områder der

vann hoper seg opp i lavbrekk i terrenget. Dette kan oppstå ved rask temperaturøkning med
frosset mark.

Flom i forhold til vassdrag

«NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer

som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til
å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny
utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i

konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og

for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges
til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.» Kilde NVE.no

Bølger

Bølger som slår over vegen selv om det ikke nødvendigvis er stormflo. Bølger forårsaket av
geologiske hendelser eller tsunamier er ikke med i vegsammenheng. Bølger kan også
erodere/skade vegen og skråningen ned mot vannet.

Vind

Sterk vind som påvirker trafikken og kan resultere i at kjøretøy velter eller blåser av vegen.

Snøfokk

Problemer med dårlig sikt og oppbygging av snøfonner. Et annet ord for snøfokk er drivsnø.

VEDLEGG 4
Stormflo Havnivå og havnivåstigning

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig
lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Endringer i lufttrykk og i vind kan endre vannstanden betraktelig. Lavt lufttrykk fører til høy
vannstand. Dersom lufttrykket synker med én hektopascal (hPa) eller én millibar (mb), vil

vannet som en tommelfingerregel stige med én centimeter. Et kraftig lavtrykk på 960 hPa vil
føre til at vannet stiger cirka 50 centimeter.

Vind påvirker. Vind spiller også en avgjørende rolle for hvor høy vannstand en er. Vinden
kan presse vann inn mot land, slik at man får en oppstuing av vann ved kysten. For

norskekysten gjelder dette for det meste vind fra sør og vest. Kraftig vind i Nordsjøen kan

også skape lange bølger som vandrer langs kysten, slik at det blir ekstra høyt vann der det
lokalt er omtrent vindstille.

Stormflo og høyt tidevann. Ekstra høy vannstand får vi når en stormflo faller sammen med
såkalt høyt astronomisk tidevann. Tidevannsforskjellene varierer i en månesyklus, og fra

Vestlandet og nordover har vi størst forskjeller én til to dager etter ny- og fullmåne. Dette

kalles springperioder.

Havnivåstigning er estimert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for alle
landets kystkommuner. Havnånivået for år 2050 er estimert. For stormflo er 100 års
gjentakelsesintervall (returperiode) lagt til grunn.

Isgang

Isen i elver og innsjøer brekkes opp på grunn av økt vannføring, og føres med strømmen

nedover vassdraget. Typiske i mildværsperioder og vårløsning. Både bruer og veger som
ligger inntil vassdraget kan være utsatt.

VEDLEGG 5
Enkel beskrivelse av ulike typer skred
Nedenfor følger en kort oppsummering av de forskjellige typene skred vurdert i denne
rapporten.

Snøskred
Snø som løsner ved typisk terrenghelning 30-45°. Løsneområdene er normalt sett uten

særlig vegetasjon, kan være sva og/eller skålformet. Typiske snøskredbaner er godt synlige i
terreng. Snøen kan både være tørr og kald (midt på vinteren) eller tung og våt (sen
vinter/vår).

Sørpeskred
Sørpeskred utløses ofte i bekker og elver i sammenheng med stor snøsmelting og/eller

nedbør, der skredet består av vannmettet snø. Sørpeskred tar ofte med seg stein/løsmasse

på sin ferd nedover skredbanen. Sørpeskred følger kjente bekke-/elveløp eller forsenkninger
i terrenget. Sørpeskred kan løsne ved terrenghelning helt ned mot 5°.

Steinsprang/steinskred
Stein som løsner fra fjellsiden, størrelsen på skredmateriale definerer om det er et
steinsprang eller et steinskred. Destabiliserende krefter er; tine/fryse prosesser,

rotsprengning, vanntrykk og lang tid med tørke. Områder utsatt for hyppige steinsprang vil
ha en kjegleformet ur i bunn av fjellsiden.

Isskred
Is bygger seg opp på bergflater/sva om vinteren. Perioder med mildvær og under vårløsning,
vil isen smelte fra bergflaten og løsne. Områder utsatt for hyppige isskred vil ha skade på
trær på støtsiden uten at steinblokker observerer i terrenget.

Jord- og flomskred
Flomskred har sammenheng med høy vannføring i bekker og elver der vannet er svært
sedimentførende og eroderende.

Jordskred er utglidning av vannmettet løsmasseskråning. Utløses av kraftig eller vedvarende
regn og/eller i sammenheng med snøsmelting.

Kvikkleire-skred
Kvikkleire-skred utløses ofte på grunn av menneskelig påvirkning, men kan også utløses
naturlig, typisk ved erodering langs bekker/elver.

VEDLEGG 6
Forklaring aktsomhetskart for steinsprang
Aktsomhetskart for steinsprang er den første kartserien fra et program for kartlegging av
potensielt skredutsatte områder (aktsomhetsområder) på nasjonalt nivå. Programmet ble
startet av NGU i 2007 med utvikling av metodikken som ligger til grunn for kartene.
Om kartene

Aktsomhetskartene for steinsprang viser potensielle kildeområder og utløpsområder for
steinsprang.

Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige kildeområder for
steinsprang ut i fra helning på fjellsiden og geologisk informasjon. Fra hvert kildeområde
beregnes utløpsområdet for steinsprang automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved
utarbeidelse av kartene.

De nye nasjonalt dekkende aktsomhetskartene for steinsprang (publisert 2009) og snøskred
(2010) erstatter kartserien ”Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang” som tidligere er
utarbeidet for deler av landet gjennom de siste 30 år.
Bruksområde

Kartene viser områder der en må utvise aktsomhet for steinsprang. Kartene er først og

fremst ment som et grunnlag for vurdering av skredfare og fastsettelse av hensynssoner
med potensiell skredfare i arealplaner på kommuneplannivå (kommuneplanens

arealdel/kommunedelplaner). Kartene sier ingenting om sannsynlighet for steinsprang.

Der det finnes mer detaljerte faresonekart (med opplysning om sannsynlighet for skred) bør
disse erstatte aktsomhetskartene ved avgrensning av hensynssoner i kommuneplaner/

kommunedelplaner. Dersom en kommune har informasjon om tidligere skredhendelser

utenfor aktsomhetssoner på aktsomhetskartene bør også disse områdene avmerkes som
hensynssoner.

I forbindelse med reguleringsplaner og byggesøknader må mer detaljerte faresonekart

utarbeides, bl.a. for å få grunnlag for å vurdere sannsynlighet for steinsprang i forhold til

sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. Aktsomhetskartene kan derfor ikke brukes direkte
til dette formålet.
Detaljeringsgrad

Aktsomhetskart for steinsprang er grove oversiktsiktskart som identifiserer aktsomhets-

områder for steinsprang. Det er brukt en landsdekkende terrengmodell (Statens kartverk)
med oppløsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert på 20 meters

koter. Dette tilsvarer det man finner på et vanlig topografisk kart med målestokk 1:50000.

Aktsomhetskartene viser ikke kildeområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter. Bratte
skrenter med mindre høydeforskjell enn 20 meter vil derfor ikke synes på kartet, og i noen

tilfeller kan også skråninger med høydeforskjell på 20 og 50 meter falle utenfor. Dette er en

begrensning som fremkommer på grunn av oppløsningen i den landsdekkende terrengmodellen. En detaljert utredning av skredfare i forbindelse med reguleringsplan eller

byggesak må derfor også omfatte en vurdering av mulige skredfarlige skrenter utenfor
aktsomhetsområdene.

(kilde – http://www.skrednett.no)

VEDLEGG 7
Forklaring aktsomhetskart for snøskred
Aktsomhetskartene for snøskred viser potensielle utløsningsområder og utløpsområder for
snøskred. Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden
gjenkjenner terrenget der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er

utløpsområdet automatisk beregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene,
og effekten av lokale faktorer (f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l.) er derfor ikke vurdert.
De nye nasjonalt dekkende aktsomhetskartene for steinsprang (publisert i 2009) og

snøskred (2010) erstatter kartserien ”Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang” som
tidligere er utarbeidet for deler av landet gjennom de siste 30 år.
Bruksområde

Kartene viser områder der en må utvise aktsomhet for snøskred. Kartene er først og fremst
ment som et grunnlag for vurdering av skredfare og fastsettelse av hensynssoner med
potensiell skredfare i arealplaner på kommuneplannivå (kommuneplanens

arealdel/kommundelplaner). Kartene sier ingenting om sannsynlighet for snøskred.

Der det finnes mer detaljerte faresonekart (med opplysning om sannsynlighet for skred) bør
disse erstatte aktsomhetskartene ved avgrensning av hensynssoner i

kommuneplaner/kommunedelplaner. Dersom en kommune har informasjon om tidligere

skredhendelser utenfor aktsomhetssoner på aktsomhetskartene bør også disse områdene
avmerkes som hensynssoner.

I forbindelse med reguleringsplaner og byggesøknader må mer detaljerte faresonekart

utarbeides, bl.a. for å få grunnlag for å vurdere sannsynlighet for snøskred i forhold til

sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. Aktsomhetskartene kan derfor ikke brukes direkte
til dette formålet.

Om bruk av aktsomhetskartene for snøskred i friluftslivet

Aktsomhetskartene viser potensielle utløsningsområder og utløpsområder for snøskred og
angir derfor områder der en skal utøve spesiell aktsomhet for snøskred. Kartene sier
ingenting om sannsynligheten for at snøskred utløses.

Kartene er primært utviklet for arealplanlegging og er ikke rettet mot friluftslivet. De kan

likevel gi tilleggsinformasjon om potensielt skredfarlig terreng for planlegging av aktiviteter i
snødekte områder. Dette forutsetter imidlertid god forståelse for begrensingene ved disse
kartene, beskrevet i dette dokumentet.

Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden gjenkjenner
områder i terrenget der utløsning av snøskred er mulig. I modellen er det brukt 30° helning
som minste bratthet for utløsning av snøskred. Fra hvert utløsningsområde beregnes

utløpsområdet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og
effekten av lokale faktorer (for eksempel skog) er derfor ikke vurdert.

For identifisering av terreng som er bratt nok til å være potensielle utløsningsområder for
snøskred, er det er brukt en landsdekkende terrengmodell (Statens kartverk) med

oppløsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert på 20 meters koter.
Dette tilsvarer det man finner på et vanlig topografisk kart med målestokk 1:50000.

På grunn av oppløsningen i terrengmodellen, viser aktsomhetskartene ikke bratte skråninger
(dvs. utløsningsområder) med mindre høydeforskjell enn 20 meter. I noen tilfeller kan også

VEDLEGG 7
bratte skrenter med høydeforskjell på mellom 20 og 50 m falle utenfor. Eventuelt bruk av

kartene i friluftslivet kan derfor ikke erstatte egen vurdering av terreng- og snøforholdene.
Detaljeringsgrad

Aktsomhetskart for snøskred er grove oversiktsiktskart som identifiserer

aktsomhetsområder for snøskred. Det er brukt en landsdekkende terrengmodell (Statens

kartverk) med oppløsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert på 20
meters koter. Dette tilsvarer det man finner på et vanlig topografisk kart med målestokk
1:50000.

Aktsomhetskartene viser ikke utløsningsområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter.

Bratte skrenter med mindre høydeforskjell enn 20 meter vil derfor ikke synes på kartet, og i
noen tilfeller kan også skråninger med høydeforskjell på mellom 20 og 50 m falle utenfor.

Dette er en begrensning som fremkommer på grunn av oppløsningen i den landsdekkende

terrengmodellen. En detaljert utredning av skredfare i forbindelse med reguleringsplan eller
byggesak må derfor også omfatte en vurdering av mulige skredfarlige skrenter utenfor
aktsomhetsområdene.

(kilde – http://www.skrednett.no)

VEDLEGG 8
Forklaring Aktsomhetskart for jord- og flomskred
25.04.2014 | 12:18

Aktsomhetskart for jord- og flomskredviser områder med potensiell fare for jord- og
flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare.
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet det landsdekkende kartet på oppdrag
fra NVE.

Kartet er det tredje i serien med aktsomhetskart og dekker skredtypene jordskred og små og
mellomstore flomskred. Det er et hjelpemiddel i arealplanlegging og kan også brukes i

samband med overvåking og beredskap i spesielt utsatte områder der mer detaljerte kart
ikke finnes.

Aktsomhetskart er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven for

identifisering av fare på kommuneplannivå.

Der det finnes mer detaljerte faresonekart erstatter disse aktsomhetskartet for kartlagte

områder. I NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar” er det beskrevet hvordan
aktsomhetskart kan brukes som hjelpemiddel i arealplanlegging og byggesak.

Aktsomhetskartet er tilgjengelig som WMS-tjeneste og for nedlasting, se detaljer i NVEs
kartkatalog. Se også kartet i SkredAtlas.

Bruksområde
Aktsomhetskart for skred viser områder med potensiell skredfare. Aktsomhetskartene
danner grunnlag for en første vurdering av skredfare i områder der skredfaren ikke er

kartlagt mer detaljert. Kartene kan brukes direkte for å identifisere og avgrense områder
med potensiell skredfare. I NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar” er det

beskrevet hvordan kartene kan brukes som hjelpemiddel i arealplanlegging og byggesak.
Aktsomhetskart gir ikke opplysninger om faregraden i form av sannsynlighet eller hyppighet
for skredtypen som kartet omhandler. Aktsomhetskart kan ha ulik detaljeringsgrad,

avhengig av kartleggingsmetode, tilgangen på relevante geodata og ressurser som er nyttet i
kartlegginga. I områder der det finnes mer detaljerte faresonekart erstatter disse
aktsomhetskartene.

Aktsomhetskart for skred viser områder med potensiell skredfare. Aktsomhetskartene
danner grunnlag for en første vurdering av skredfare i områder der skredfaren ikke er

kartlagt mer detaljert. Kartene kan brukes direkte for å identifisere og avgrense områder
med potensiell skredfare. I NVEs retningslinjer ”Flaum- og skredfare i arealplanar” er det

beskrevet hvordan kartene kan brukes som hjelpemiddel i arealplanlegging og byggesak.

VEDLEGG 8
Aktsomhetskart gir ikke opplysninger om faregraden i form av sannsynlighet eller
hyppighet for skredtypen som kartet omhandler. Aktsomhetskart kan ha ulik

detaljeringsgrad, avhengig av kartleggingsmetode, tilgangen på relevante geodata
og ressurser som er nyttet i kartlegginga. I områder der det finnes mer detaljerte
faresonekart erstatter disse aktsomhetskartene.
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