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SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD – 
ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN 
KOMMUNE 

Veg i dagen og 6 stk tunnelpåhugg 
 
Bakgrunn: 
På oppdrag fra Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen er det gjennomført en 
skredfarevurdering av parsellen E6-04 Kulstaddalen nord – Åkvik. Den nye vegen langs 
parsellen planlegges fra Kulstaddalen, like nord for Mosjøen til Aspneset. Parsellens lengde er 
planlagt til ~ 8,6 km. 3 stk tunneler; tunnel 1 med lengde 1090 m, tunnel 2 med lengde 240 m 
og tunnel 3 med lengde 710 m planlegges på strekningen, se tegning 1. 
 
Skredfarevurderingen er gjennomført på bakgrunn av studier av topografiske kart, flyfoto [1], 
aktsomhetskart skredfare [2], samt befaring i terrenget i tunnelområder. 
 
Vurderingene er gjennomført med hensyn på følgende skredtyper: 
 

- steinsprang 
- snøskred 
- flomskred og sørpeskred 

 
Når det gjelder risiko for jord/leirskred henvises det til geoteknisk rapport [3]. 
Grunnundersøkelser viser leire med kvikke egenskaper langs deler av strekningen. 
 
Trasèbeskrivelse/topografiske forhold: 
I partier vil planlagt veg gå inntil sidebratt terreng. Dette gjelder også tunnelenes 
påhuggsområder, se tegning 1. 
 
Geologi/kvartærgeologi: 
Registrerte bergarter i området er gabbro, grønnstein, kalkspatmarmor, glimmer-skifer/gneis, 
samt tonalitt. Bergartene er av antatt kambrosilurisk alder. 
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Marin grense i området er ~ 130 moh, og ny veg planlegges i sin helhet under marin grense. 
Under marin grense er det marine avsetninger og stedvis et ravinert landskap. Det er også 
partier med torvmyr, samt breelv og elveavsetninger, se geoteknisk rapport [3]. Over marin 
grense er det registrert tynt vegetasjonsdekke, tormyr eller morene.  
 
Skredfarevurdering med hensyn på steinsprang: 
I partier der vegen går inn mot eller langs fjellskråning, vil det kunne være fare for 
steinsprang. I aktsomhetskart for steinsprang fremkommmer det ikke steinsprangfare med 
utløp som kan nå vegen, se forklaring vedlegg 1 og tegning 2.  
 
Det er ikke observert urdannelse eller andre forhold som tilsier stor steinsprangfare. Mulige 
løsneområder for steinsprang vil være knyttet til mindre skrenter som ikke fanges opp av 
aktsomhetskartet, og disse bør kartlegges nærmere. 
 
Langs følgende partier langs planlagt veg, er det vurdert behov for videre undersøkelser,  
se tegning 2: 
 
Profil: 2560 (tunnel 1 påhugg B) – 2800 
Profil: 5050 – 5920 (tunnel 2 påhugg A) 
Profil: 8353 (tunnel 3 påhugg B) – 8650 (endepunkt parsell) 
 
I fjellskråningen, tunnel 2 påhugg B, profil 6160 er det påvist stor fare for steinsprang. Det er 
vurdert behov for lang portal, evt. i kombinasjon med liten fangvoll på portalen eller andre 
tiltak. Endelig løsning må avklares i byggeplanfasen. 
 
Skredfarevurdering med hensyn på snøskred: 
I aktsomhetskartet for snøskred, se forklaring vedlegg 2 og tegning 3, er det terrenghelning 
bratt nok til at det kan utløses snøskred, der skredmassene kan nå planlagt veg mellom 
følgende profilnummer: 
 
Profil: 2560 (tunnel 1 påhugg B) – 3540 (brukryssing over elva Fusta) 
Profil: 7460 – 7643 (tunnel 3 påhugg A)  
Profil: 8353 (tunnel 3 påhugg B) – 8550  
 
Det er ikke registrert typiske løsneområder for snøskred i form av sva eller skålformer og det 
er ikke kjent at det er gått snøskred i området tidligere. Fare for snøskred langs planlagt nye 
veg er derfor vurdert som liten.  
 
Skredfarevurdering med hensyn på flomskred og sørpeskred: 
Flomskred har sammenheng med høy vannføring i bekker og elver og der vannet er svært 
sedimentførende og eroderende. 
  
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. 
 
Det er ikke registrert flomskred/sørpeskred i området tidligere. De aktuelle nedbørsfeltene 
som leder ned mot planlagt veg er begrensede. Trasèen for planlagt veg krysser de samme 
bekkene/elvene som dagens veg. Faren for flomskred/sørpeskred er derfor vurdert som liten. 
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Anbefaling videre undersøkelser: 
Det anbefales ytterligere feltkartlegging med hensyn på steinsprang til byggeplanen. Mindre 
skrenter med potensiale for utløp på planlagt veg anbefales vurdert nærmere. 
 
Konklusjon/oppsummering: 
Faren for steinsprang langs planlagt ny veg er hovedsakelig vurdert som liten. I enkelte partier 
langs vegen bør skredfaren vurderes nærmere. I fjellskråning tunnel 2 påhugg B er faren 
vurdert som stor. Fare for steinsprang bør vurderes nærmere under arbeidet med byggeplanen. 
 
Faren for snøskred er vurdert som liten. Det er ikke registrert snøskred i området tidligere, og 
det er ikke påvist typiske løsneområder i form av sva eller skålformer. 
 
Faren for flomskred/sørpeskred er vurdert som liten. Det er ikke registrert 
flomskred/sørpeskred i området tidligere. 
 
Referanser: 

1. Terratec, Lysaker. Flyfoto i målestokk 1:15000. Oppgave 7024, stripe/bilder; O/14-16, 
P/13-14,Q/12 - 13. 

2. Aktsomthetskart steinsprang og snøskred. http://www.skrednett.no  
3. Statens vegvesen (2010) Geoteknisk rapport til reguleringsplan, E6 Kulstaddalen nord 
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Vedlegg 1: Forklaring aktsomhetskart for steinsprang 

Forklaring aktsomhetskart for steinsprang 
Aktsomhetskart for steinsprang er den første kartserien fra et program for kartlegging av 
potensielt skredutsatte områder (aktsomhetsområder) på nasjonalt nivå. Kartserien omfatter 
også snøskred, og skal etter hvert også omfatte jordskred. 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 hensynsssoner 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 terreng-
modellen. 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 2: Forklaring aktsomhetskart snøskred 

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 
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.  
 

 
 
 
 



Vedlegg 2: Forklaring aktsomhetskart snøskred 

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) 
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