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TEGNINGER 
1. Total oversikt med alle konseptene fra KVU
2. Total oversikt konsept 3 med veglinje
3. Konsept K3 Megård – Sommerset, oversiktstegning med veglinje
4. Konsept K3 Megård – Sommerset, Skredpunkter
5. Megård tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
6. Megård tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
7. Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og 

Aktsomhetskart
8. Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
9. Aspfjord tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
10. Kalvik tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
11. Berrflåget tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
12. Berrflåget tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
13. Avkjørsel til Nedre Evjen, profilnr. 110
14. Sørpeskredbekk Kvarv profilnr. 8310, 8530 og 9800
15. Ur Kvarv, profilnr. 8870-9300
16. Ur Kvarv, profilnr. 9940-10350
17. Vegtrasè Kalvik – Berrfloget, profilnr. 15700-17900
18. Konsept K3 Sommerset-Mørsvikbotn, oversiktstegning med veglinje
19. Konsept K3 Sommerset-Mørsvikbotn, Skredpunkter
20. Sommerset tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
21. Sommerset tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
22. Bonåsjøen tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
23. Bonåsjøen tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
24. Stortjønnfloget tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
25. Stortjønnfloget tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
26. Horndalsvatnet tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
27. Horndalsvatnet tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
28. Eiavatnet tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
29. Eiavatnet tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
30. Sildhopen tunnelen søndre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
31. Sildhopen tunnelen nordre påhugg: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
32. Vegtrase Sommerset: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
33. Sørpeskred Sommerset : C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
34. Vegtrase Bonådalen: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
35. Vegtrase Horndalsvatnet: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
36. Vegtrase Eiavatnet: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
37. Vegtrase Kvanndalen: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart
38. Vegtrase Sildhopen: C-tegning, Ortofoto og Aktsomhetskart 



Skredrapport nr. 50821-GEOL-05 

Region nord -  Ressursavdelingen -  Geo- og laboratorieseksjonen 

Side 4 av 28 

1 INNLEDNING/ORIENTERING 

1.1 Bakgrunn 
På oppdrag fra SVV prosjekt E6 Sørfoldtunnelene ved Knut Sjursheim er det utført en 
skredfarevurdering av planlagt ny vegtrasé, samt anbefalt skredsikringstiltak der det er 
behov for ved valgt konsept 3.  

Det er tidligere utført en skredfarevurdering til konseptvalgutredningen (KVU) på de 3 ulike 
konseptene [1].  

Planlagt vegtrasé følger hovedsakelig dagens E6 fra Megård frem til Sommerset, hvor den 
krysser Leirfjorden og deretter følger «gammel E6» Fv. 613 gjennom Bonådalen frem til 
Sildhopen. Det er planlagt 10 nye tunneler tilhørende denne vegtraséen, se oversiktskart i 
tegning 02.  

Denne rapporten inngår i reguleringsplan E6 Sørfoldtunnelene. 

Foreliggende skredfaglig rapport til reguleringsplan er utarbeidet av Jeanette Kvalvågnes. 
Rapporten er videre bearbeidet av Viggo Aronsen. Håndbok N200 Vegbygging [2] og NA-
rundskriv 2014/08 [3], er gjeldende for denne rapporten.  

1.2 Trasévalg og rapportens innhold 
Rapporten inneholder en vurdering av skredtypene;  

- snø og sørpeskred,
- stein, is og
- jord- og flomskred.

Samt en vurdering av tilstrekkelig sikringstiltak for å sikre mot skredhendelser på veg. 

Vurderinger av skredfare og anbefalt skredsikringstiltak er basert på planlagt vegtrasé med 
siste revisjon 4.06.2016.  I vedlagte tegninger finnes utsnitt av C-tegninger over vegtrasé 
som er vurdert.  For å begrense antall tegninger har hvert påhuggsområde og hver omtalt 
delstrekning fått sin tegning. Tegningene vil inneholde tilstrekkelig kartgrunnlag; C-tegning, 
Ortofoto og aktsomhetskart. Ortofoto og aktsomhetskart har nord direkte opp, mens C-
tegning har ikke definert nord-retning.  

Dersom det er vurdert nødvendig med skredsikringstiltak er dette nevnt i hvert kapittel om 
skredfarevurdering, samt oppsummert i kapittel 4 Videre arbeid.  

For tunnelportaler er det gjort en vurdering av tilstrekkelig lengder som er noe 
terrengtilpasset.  
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1.3 Utførte undersøkelser 

1.3.1 Befaring og kartlegging 
Det er benyttet topografisk kart, ortofoto og 3D fremstilling av kart [5] til vurdering av 
området.  

Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og Flomskred er benyttet [6]. Forklaring 
til aktsomhetskartene finnes i vedlegg 1-3.  

Det er utført befaring til fots i terreng og ved vei, langs med store deler av planlagt vegtrasé. 

Ved Berrflåget er det utført simuleringer og et notat med skredfarevurdering og anbefaling 
av tiltak er utarbeidet [7]. 

Sommeren 2015 ble det utført skredfarevurdering av påhuggsområdet for utvalgte tunneler 
av sommerstudent Karianne Drage. Påhuggsområdene vurdert for følgende planlagte 
tunneler; Aspfjord [10], Sildhopen [11] og Hjelvik-Gyltvikvatnet [12]. Arbeidet ble 
gjennomført og vurdert i samarbeid med Jeanette Kvalvågnes.  

1.3.2 Geofysiske undersøkelser 
Det er utført refraksjonsseismiske undersøkelser [8] for følgende påhuggsområder; 
Megården sør, Aspfjord Sør, Stortjønnfloget Sør, Stortjønnfloget Nord, Horndalsvatnet Sør og 
Eiavatnet Nord.  

1.3.3 Geotekniske undersøkelser 
Det er utført grunnboringer med diverse prøvetaking langs med planlagt vegtrasé sommer 
og høst 2015. Geotekniske undersøkelser nevnes i denne rapporten der det er relevant.  

1.4 Skredtyper 
Nedenfor følger en kort oppsummering av de forskjellige typene skred vurdert i denne 
rapporten. For en utfyllende skredtypebeskrivelse henvises det til NVE [4]. 

1.4.1 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).  

1.4.2 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 



Skredrapport nr. 50821-GEOL-05 

Region nord -  Ressursavdelingen -  Geo- og laboratorieseksjonen 

Side 6 av 28 

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

1.4.3 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.  

1.4.4 Isnedfall 
Is bygger seg opp i på bergflater/sva om vinteren. Perioder med mildvær og under 
vårløsning, vil isen smelte fra bergflaten og løsne.   

1.4.5 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. 

1.5 Oversikt skredpunkt 
Langs med eksisterende veg er det registrert skredhendelser i vegdatabasen [9]. Områder 
hvor Statens vegvesen sammen med driftsentreprenør er kjent med gjentatte skred-
hendelser, blir omtalt som skredpunkt. Det er 3 skredpunkter registrert langs med 
eksisterende E6 for området og 3 skredpunkter langs Fv. 613, se tegning 04 og 19.  

Skredpunktene omtales under de forskjellige strekningene i kap. 2.1 og 3.1. 
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2 SKREDFAREN LANGS MEGÅRD – SOMMERSET 
Planlagt vegtrasé vises i tegning 03.  

2.1 Skredpunkt langs eksisterende veg 
Det finnes 3 skredpunkter langs med eksisterende E6; Kariahammarn, Arura og Daumannvik, 
se tegning 04. Tabell 1 gir en oversikt over skredpunkt innenfor området.  

Tabell 1: Oversikt skredpunkt på strekningen E6 Megård – Sommerset 

Veg-Hp 
Fra 
meter 

Til 
meter 

Navn 
Sørpeskred 
frekvens 

Isnedfall 
frekvens 

Steinsprang 
frekvens 

E6-23 15650 15780 Karihammarn 1 
E6-23 15810 16080 Arura 0,1 0,1 
E6-23 21950 22000 Daumannvik 0,03 

Det er utført sikring på skredpunktet Daumannvik ved etablering av fanggrøft og voll. Det er 
ikke registrert skredhendelser der etter at sikringstiltaket ble etablert.  

Det er utført sikring ved Arura i 2002-2003. Sikringen består av fanggjerde og isnett. Det er 
registrert flere steiner/blokker i fanggjerdet. Isnettet begynne å blir slitt og har behov for 
omfattende vedlikehold og kanskje utskifting. Det har i ettertid av sikringen løsnet stein over 
isnett som har kommet på veg.  

Skredpunkt Karihammarn er en hammar ovenfor bergskjæring hvor det løsner is hver vår. 
Hammaren er for høy til at entreprenør kan nå den med vanlig utstyr.  

Planlagt vegtrasé kommer ikke i berøring av disse 3 skredpunktene. 



Skredrapport nr. 50821-GEOL-05 

Region nord -  Ressursavdelingen -  Geo- og laboratorieseksjonen 

Side 8 av 28 

2.2 Påhugg tunnel Megården 
Søndre påhugg Megården 
Søndre påhugg Megården tunnel er ved profilnr. ~565, se tegning 05 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget er plassert i overgangen mellom dyrket mark og fjellskråning, se 
foto 1.  

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang viser at påhugget er innenfor utløpsområdet for 
skred.  

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser at vegen ligger delvis innenfor potensielt fare 
for skred ned mot tørrfjordelva.  

Det er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet på dyrket mark. Det er ingen tydelige 
tegn etter skredaktivitet i vegetasjonen rundt dyrket mark og ingen typiske løsneområder for 
snøskred og jord- og flomskred er påvist.  

Ved etablering av påhugg er det potensielt steinsprangfare fra mindre skrenter i fjellsiden 
like over påhugg. Under anleggsperioden må skrentene vurderes nærmere for mulig 
arbeidssikringsbehov.  

Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare for søndre påhugg tunnel Megården og ingen 
permanente skredsikringstiltak er anbefalt.  I utgangspunktet 15 m lang portal som er noe 
terrengtilpasset. 

Nordre påhugg Megården 
Nordre påhugg Megården tunnel er ved profilnr. ~1600, se tegning 06 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhuggsområdet går direkte over i bru som krysser Tørrfjorden.  

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang viser ingen skredfare.  
Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser at påhugg er i berøring med potensielt 
skredfareområde.  

Ingen skredhendelser er registrert på eksisterende veg [9]. Det er ingen tegn til tidligere 
skredaktivitet i terreng. Ved eksisterende veg er det en omtrent 7 m høy bergskjæring,  
se foto 2.  Det kan være potensielt steinsprangfare og fare for isnedfall fra mindre skrenter i 
fjellsiden i området rundt påhugget. Under anleggsperioden må skrentene vurderes nærmere 
for mulig arbeidssikringsbehov.  

Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare for nordre påhugg tunnel Megården og ingen 
permanente skredsikringstiltak er anbefalt.  I utgangspunktet 15 m lang portal som er noe 
terrengtilpasset. 
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2.3 Påhugg tunnel Hjelvik-Gyltvikvatnet 
Søndre påhugg Hjelvik-Gyltvikvatnet 
Søndre påhugg Hjelvik-Gyltvikvatnet er ved profilnr. ~ 2230, se tegning 07 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger rett på fjellsiden og ligger omtrent 15 m over dagens Ev6 
mellom Torkeleng og Hjelvik.  
 
Aktsomhetskart for steinsprang viser ingen steinsprangfare. Aktsomhetskart for jord- og 
flomskred viser ingen skredfare.   
 
Aktsomhetskart for snøskred viser skredfare i påhuggsområdet.  
 
Ingen skredhendelser er registrert på eksisterende veg [9].  
Det er ingen tegn til tidligere skredaktivitet i terreng og det er ikke påvist typiske 
løsneområder for snøskred i form av sva eller skålformer, se foto 3 for terreng ved 
påhuggsområdet.  
 
Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare for søndre påhugg tunnel Hjelvik-Gyltvikvatnet 
og ingen permanente skredsikringstiltak er anbefalt.  
 
I utgangspunktet 15 m lang portal som er noe terrengtilpasset. 
 
Nordre påhugg Hjelvik-Gyltvikvatnet 
Nordre påhugg Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnel er ved profilnr ~ 7490, se tegning 08 for 
detaljkart og aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 90 m øst for eksisterende veg.  
 
Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser ingen skredfare i påhuggsområdet.  
 
Aktsomhetskart for steinsprang viser en lokal skrent i påhuggsområdet med skredfare. Det 
er registrert ur i påhuggsområdet og lokale skrenter direkte over påhuggsområdet i 
fjellsiden opp mot Knubben 267 moh, se foto 4 og kartutsnitt i tegning 08. Ur er vurdert 
med begrenset utstrekking og håndterbart, og må delvis eller helt fjernes ved etablering av 
påhugg. Dette må vurderes under anleggsperioden. Skrenter direkte over påhugget opp mot 
Knubben må arbeidssikres under anleggsperioden, høyde på fjellsiden er omtrent 100 m. 
Fjellsiden fra Knubben og videre opp mot Gyltvikfjellet er stedvis bratt nok for steinsprang. 
Men høyden Knubben like over påhugg vil hindre at steinsprang når påhuggsområdet. Det 
anbefales minimum 30 m lang portal, frem til profil nr. 7520. Fra ytre kant av portal og frem 
til profil 7590 anbefales det å etablere en 1 m høy voll langs med høyre side av veg.  ~5 m 
bred fanggrøft på innsiden. Voll med murt side mot fjellskråningen fungerer som en siste 
stopp for steiner/blokker som løsner fra skrent.   Overgang portal–voll må detaljeres 
nærmere i neste planfase. 
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Aktsomhetskart for snøskred viser at påhugget er i utløsningsområdet for snøskred. Det er 
ikke registrert tegn i terreng til tidligere snøskredhendelser. Det er ikke et typisk 
løsneområde for snøskred. Faren for snøskred er vurdert tilfredsstillende liten.  
 

2.4 Påhugg tunnel Aspfjord 
Søndre påhugg for Aspfjordtunnelen er i tillegg vurdert i eget notat [10]. Notatet inneholder 
detaljertbeskrivelse og flere foto.  

Søndre påhugg Aspfjord 
Søndre påhugg Aspfjord tunnel er ved profilnr. ~10830, se tegning 09 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger like ved eksisterende påhugg, se foto 5.   
 
Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang viser at påhuggsområdet er utenfor indikert 
skredfarlig området. Utløpsområde for snøskred stopper like ved planlagt påhuggsområde.  
 
Det er ikke observert tegn til tidligere snøskredhendelser i terreng. Det er ikke registrert 
snøskredhendelser på eksisterende veg.  
 
Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser at påhuggsområdet er i berøring med indikert 
skredfareområde. Det er registrert en løsmasseavsetning like øst for påhuggsområdet. 
Løsmasseskred på grunn av inngrep vedrørende påhugg kan forekomme. Det må fokuseres 
på erosjonssikring av løsmasser i skråninger og forøvrig hvor det kan forventes vann.  
 
Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare for søndre påhugg tunnel Aspfjord og ingen 
permanente skredsikringstiltak er anbefalt. I utgangspunktet 35 m lang portal som er noe 
terrengtilpasset og tilpasset frem til dagens tunnelåpning. 
 
Nordre påhugg Aspfjord 
Nordre påhugg Aspfjord tunnel er ved profilnr. 15330, se tegning 10 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger ~25 m øst for eksisterende tunnelåpning.  
 
Aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred viser at påhugget ligger innenfor 
indikert skredfarlig område. Det er ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terreng.  
Det er ikke registrert typiske løsneområder for snøskred, se foto 6. Det er ikke registrert 
skredhendelser på eksisterende veg. Det er vurdert tilfredsstillende lav snøskredfare og 
jord- og flomskredfare.  
 
Aktsomhetskart for steinsprang viser at påhuggområdet er innenfor utløpsområde for 
steinsprang. Det er registrert steiner/blokker i terreng, men disse er gjengrodd av tykk 
mose, se foto 7. Det er ikke registrert tegn på nylig skredaktivitet ved påhuggsområdet.  
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Det anbefales at portallengden er minimum 15 meter, som skredsikring mot potensielt 
fremtidig steinsprang.  Portalen er noe terrengtilpasset også.  Portal anbefales frem til 
profilnr. 15345. 
 

2.5 Påhugg tunnel Berrflåget 
Søndre påhugg Berrflåget 
Det er vurdert flere alternative løsninger ved veg og søndre påhugg Berrflåget tunnel. 
Vurdering og konklusjon omtales i eget notat [7]. Det ble anbefalt forlengelse av tunnel, med 
nytt søndre påhugg ved profil ~17870, se tegning 11 for detaljkart og aktsomhetskart.  
 
Aktsomhetskart for steinsprang og jord- og flomskred viser ingen skredfare.  
 
Aktsomhetskart for snøskred viser at området er innenfor indikert utløpsområde. Det er ikke 
registrert tegn på tidligere skredhendelser i terreng og ingen typiske løsneområder er påvist, 
se fotoene 8 og 9. Det er ikke registrert skredhendelser på eksisterende veg.  
 
Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare for søndre påhugg Berrflåget tunnel og ingen 
permanente skredsikringstiltak er anbefalt.  I utgangspunktet 15 m lang portal som er noe 
terrengtilpasset. 
 
Nordre påhugg Berrflåget 
Nordre påhugg Berrflåget tunnel er ved profilnr. ~20210, se tegning 12 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger ~20 m øst for eksisterende tunnelåpning, se foto 10 og 11.  
 
Aktsomhetskart for steinsprang viser et lite område med skredfare like sør for påhugg, dette 
er vurdert som eksisterende tunnelåpning/påhugg.  
 
Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser skredfare like nord for påhuggsområde. 
Fjellsiden er bar og omtrent uten vegetasjon. Faren for jord- og flomskred er vurdert som 
tilfredsstillende lav.  
 
Aktsomhetskart for snøskred viser at påhuggsområde og planlagt vegtrasé er innenfor 
indikert utløsningsområde og utløpsområde for snøskred. Samtidig som eksisterende tunnel 
ble bygget ble det også etabler bremsekjegler/voll nord for påhugget langs med veg. Det er 
ikke registrert snøskredhendelser på veg etter at skredsikringstiltak ble etablert, ferdigstilt 
omtrent 1990.  
 
I den grad eksisterende sikringstiltak blir fjernet eller endret på grunn av etablering av ny 
veg, må tilsvarende sikringstiltak gjenopprettes. Dersom det er ønskelig på grunn av 
massebalanse, kan vollhøyden økes. Det vil øke sikkerheten mot sjeldent store skred. Er det 
behov for å flytte bremsekjeglene/voll lengre inn i terrenget, må høyde og lengde økes. 
I utgangspunktet 30 m lang portal som er noe terrengtilpasset. 
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2.6 Mellom tunnelene 
Ingen kjente skredpunkt langs planlagt vegtrasé. 

Ny avkjørsel inn mot Nedre Evjen/Buvika profilnr. ~90, se tegning 13 for detaljkart og 
aktsomhetskart. 
Ikke indikert skredfarlig område fra aktsomhetskart. Ingen hendelser registrert langs dagens 
veg.  Det vurderes som ikke skredfarlig område.  

Kvarv potensiell sørpeskredbekker ved profilnr. 8310, 8530 og 9800, se tegning 14 for 
detaljkart og aktsomhetskart. 

Aktsomhetskart viser utløpsområde for snøskred for bekk ved profilnr.  8310, se foto 12. 

Aktsomhetskart indikerer jord- og flomskredfare for bekk ved profilnr. 8530, se foto 13.  

Bekk ved profilnr. 9800 ligger utenfor aktsomhetsområder, se fotoene 14 og 15.  

Det er ikke registrert skredhendelser ved disse tre bekkene. Bekkeløpene er dype og det 
vurderes at det kan gå fremtidige sørpeskred og flomskred ved disse bekkeløpene.  

Eksisterende drenering er vurdert til å fungere tilstrekkelig for dagens situasjon.  

Planlagt vegtrasé er lagt med rørkulverter d=1.40 – 1.60.  Med hensyn til potensielt 
sørpeskred ligger vegen ved profilnr. 8310 på fylling 7 m over terrenget i bekken.   

Ved profilnr. 8530 ligger vegen 9 m over terrenget i bekken.  

Ved profilnr. 9800 vil den nye veglinja ligge 1 m lavere enn dagens veg.  Det er viktig at det 
etableres en tilsvarende 1 m høy voll/mur i ~30 m lengde langs vegen for å opprettholde 
dagens situasjon.  

Det vurderes som at disse volumene på oversiden av vegen fungerer som et naturlig 
skredmagasin.  Det er viktig å sikre at disse arealene 30x30 m ikke får endret 
bruksegenskap.   

For samtlige 3 steder anbefales det supplerende stikkrenner i et høyere nivå, typisk 5 m fra 
bunnen for å sikre vanngjennomløp dersom stikkrennene skulle bli stuket full og tettet av 
sørpe.     
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Kvarv ur nært veg ved profilnr. 8870 – 9300 og 9940-10350 østre side veg, se tegningene 
15 og 16 for detaljkart og aktsomhetskart og fotoene 16 og 17.  

Aktsomhetskart indikerer skredområde for stein, snø og delvis jord- og flom. 

Det ligger storblokkig ur langs med eksisterende veg. Det er ikke registrert skredhendelser 
på veg.  

Det er ikke registrert tegn på tidligere snøskredhendelser eller jord- og flomskredhendelser i 
terreng. Det vurderes som tilfredsstillende lav snøskredfare og jord- og flomskredfare.  

Storblokkig ur har stor friksjon og har stoppet nyere steinsprang fra å nå veg. 

Det vurderes at eksisterende veg er utenfor utløpsområdet til steinsprang. 

Det anbefales at veglinjen og tilhørende inngrep legges i sin helhet vest for ur, slik at det 
ikke er behov for inngrep i ur ved etablering av veg. Det vil hindre omfattende stabilisering 
av ur samt skredsikringstiltak.  

Vegtrasé Kalvik – Berrflåget mellom profilnr. 15600 -17850, se tegning 17 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé følger hovedsakelig eksisterende veg.  

Aktsomhetskart indikerer at store deler av planlagt vegtrasé er innenfor indikert 
skredområde for stein, snø og jord- og flomskred. Det er ikke registrert skredhendelser 
langs eksisterende veg. Det er ikke registrert tegn på tidligere skredhendelser i terreng. 
Skredfaren er generelt vurdert tilfredsstillende lav.   

Mellom Ytter- og Inner-Kalvik, profilnr. 16270-16420 er det sidebratt terreng med skråning 
med stedvis mindre flåg/skrenter med helning ~35-60° opp mot ~40 m over vegen, se 
tegning 17.  

Det må vurderes arbeidssikring dersom det er ustabile masser, enkeltblokker i skråningen.  
Det kan ikke utelukkes mindre skred som for eksempel isskred.  Det bør vurderes 10 m bred 
grøft.  
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3 SKREDFAREN LANGS SOMMERSET – MØRSVIKBOTN 
Planlagt vegtrasé vises i tegning 18. 

3.1 Skredpunkter langs eksisterende veg 
Det finnes 3 skredpunkter langs med eksisterende Fv 613; Horndalsflåget, Forneshalsen og 
Eiavatnet, se tegning 19. Tabell 2 gir en oversikt over skredpunkt innenfor området.  

Tabell 2: Oversikt skredpunkt på strekningen konsept 3: Sommerset - Mørsvikbotn 

Veg-Hp 
Fra 
meter 

Til 
meter 

Navn 
Sørpeskred 
frekvens 

Jord- og 
løsmasse 

Steinsprang 
frekvens 

Fv 613-2 6983 7460 Horndalsflåget 0,1 
Fv 613-2 7470 7590 Forneshalsen 0,4 
Fv 613-2 10993 11283 Eiavatnet 0,2 0,03 

Fv 613 Horndalsflåget: Fullført skredsikring i form av isnett ferdig i 2013. Ingen registrerte 
isnedfall etter etablert sikring. Like før sikring, er det et parti med løsmasser som gjentatte 
ganger har kommet ned på veg, som følge av store nedbørsmengder. Våren 2014 var 
skredmassene større en vanlig og vegen ble sperret.  

Fv 613 Forneshalsen: Våte snøskred fra sva med løsneområde 25-75 m ovenfor veg. Mindre 
skred hvor snø fyller grøft og noen ganger halve vegbredden. Det er sjeldent store skred. 
Kan komme snødryss når det er tørrsnø. Det er hovedsakelig to løp som fører snø på veg.  

Fv 613 Eiavatnet: Ved snørike vintrer kommer det store snøskred, som også har gått nord for 
eksisterende tunnel, se foto 41. Steinsprang fra stor høyde registrert nord for tunnel i 2015. 
Det er også informert av lokalkjente hendelser med store snøskred fra fjellsiden på 
nordsiden av vatnet, hvor skred har presset opp is på veg, se foto 40.  

Planlagt vegtrasé kommer ikke i berøring av disse 3 skredpunktene. 
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3.2 Påhugg tunnel Sommerset 
Søndre påhugg Sommerset 
Søndre påhugg Sommerset tunnel er ved profilnr. ~23425, se tegning 20 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 210 m vest for eksisterende påhugg.  

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser ingen skredfare i påhuggsområdet. 

Aktsomhetskart for snøskred indikerer skredfarlig område. Det er ikke registrert tegn til 
tidligere snøskredhendelser i terreng, og ingen typiske løsneområder er påvist. Faren for 
snøskred er vurdert tilfredsstillende lav.  

Aktsomhetskart for steinsprang indikerer skredfare i påhuggsområdet. Det er registrert 
storblokkig ur i terrengklipen hvor påhugg er planlagt, se fotoene 18 og 19. Ur begrenser 
seg til området i klipen og i den grad påhugget kommer i berøring av den må den sikres fot, 
alternativt renskes ned.  Fjellsiden like nord for og nærmest påhugget har noen oppsprukket 
partier. Det vurderes at fjellsiden må arbeidssikres med rensk, bolt og nett før arbeidet med 
påhugget kan starte. Den nærmeste fjellsiden strekker seg 40 m opp fra påhuggsområdet.  

Som permanent skredsikring anbefales det minimumslengde portal på 15 m til profilnr. 
23410.   Ledevoll oppå portal må vurderes nærmere.  Det må etableres en 30 m lang og 2 m 
høy (støtsiden) voll i forlengelsen av portal mellom profilnr 23380-23410.  

Nordre påhugg Sommerset 
Nordre påhugg Sommerset er ved profilnr. ~26715, se tegning 21 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget skal gå direkte over i bru over Leirfjorden. Befaring er utført fra 
båt i Leirfjorden og delvis i terreng. Påhugget er planlagt i en bratt fjellskråning. Like 
nedenfor skråningen, er det registrert ur, se fotoene 20 og 21. Fundament for bru skal stå 
like i vannkanten. Det vurderes at ur har begrenset utstrekning fra bratt fjellskråning og til 
vannkanten. I den grad ur må fjernes, anbefales det at hele uren tas ut, dette for å unngå 
omfattende stabiliseringstiltak. Fjellskråningen strekker seg opp til ~110 moh.  

Aktsomhetskart for steinsprang indikerer skredfare i påhuggsområdet.  Det er 
steinsprangfare fra fjellskråningen. Fjellskråningen må sikres med rensk, bolt og nett før 
arbeidet kan starte. Det kan være sprekkesystemer som avløser større blokker i fjellsiden, 
disse kan ha behov for fjerning ved bruk av pute eller sprengstoff. Dette må vurderes i 
samarbeid mellom utførende renskelag og skredsakkyndig.  

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser ingen skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred indikerer skredfarlig område. Det er ikke registrert tegn til 
tidligere skredaktivitet og ingen typiske løsneområder er påvist. Snøskredfaren er vurdert 
tilfredsstillende lav.  
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Som permanent skredsikring anbefales det minimumslengde portal på 10 m til profilnr. 
26725. Dette må sees i sammenheng med utformingen av brua. Portalen må dimensjoneres 
for steinsprang. 

3.3 Påhugg tunnel Bonåsjøen 
Søndre påhugg Bonåsjøen 
Søndre påhugg Bonåsjøen er ved profilnr. ~27556, se tegning 22 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget skal gå direkte over i bru over Leirfjorden. Befaring er utført fra 
båt i Leirfjorden. 

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser ingen skredfare. 
Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang indikerer skredfare i påhuggsområdet.  Det er 
ikke registrert tegn til tidligere snøskredhendelser i terreng og ingen typiske løsneområder 
er påvist.  

Faren for jord- og flomskred og snøskred er vurdert som tilfredsstillende lav. 

Fjellsiden er bratt og det er registrert avløste partier, knauser med potensiell 
steinsprangfare, se fotoene 22 og 23. Fjellsiden må renskes og boltes før arbeidet med å 
etablere bru kan igangsettes. Det vurderes at fjellsiden direkte over påhugget må sikres, det 
strekker seg omtrent 50 m over påhugg. Det er ikke registrert større løse blokker som må 
tas ned med pute/sprengstoff, men det kan ikke utelukkes.  

Som permanent skredsikring anbefales det minimumslengde portal på 10 m til profilnr. 
27546.  Dette må sees i sammenheng med utformingen av brua. Portalen må dimensjoneres 
for steinsprang.    

Nordre påhugg Bonåsjøen 
Nordre påhugg Bonåsjøen er ved profilnr. ~28780, se tegning 23 for detaljkart og 
aktsomhetskart.  

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser ingen skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang indikerer skredfare i påhuggsområdet. Det er 
ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terreng, se foto 24. Det er ingen registrering 
av tidligere skredhendelser på eksisterende veg. Ved befaring i terreng ble det ikke registrert 
bergblotninger. Det er dermed ikke registrert typiske løsneområder for de 3 skredtypene.  

Skredfaren er vurdert som tilfredsstillende lav.  

I utgangspunktet 15 m lang portal som er noe terrengtilpasset.  Har da antatt 3 m 
løsmassetykkelse som ifølge NGUs løsmassekart er forvitringsmateriale. 
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3.4 Påhugg tunnel Stortjønnfloget 
Søndre påhugg Stortjønnfloget 
Søndre påhugg Stortjønnfloget er ved profilnr. ~29335, se tegning 24 for detaljkart og 
aktsomhetskart.  

Aktsomhetskart indikerer skredfare for steinsprang. Det er registrert blokker og ur i 
påhuggsområdet. Blokkene er gjengrodd og vurdert gammel skredmateriale, se foto 26. Det 
er ikke registrert tegn på nylig skredaktivitet i terreng. Ur ved påhugg er begrenset mellom 
to rygger, vist i tegning 24 og foto 25. Det anbefales at påhugg flyttes til en av disse 
ryggene. Det er vanskelig å vurdere mektigheten til ur, den er gjengrodd og sildrene vann 
ble hørt i ur men ikke sett. Det anbefales minimumslengde tunnelportal på 20 meter som 
sikring mot eventuelle fremtidige steinsprang. Portalen må dimensjoneres mot steinsprang. 
Vurdering av eventuell fangvoll over portal må vurderes nærmere. 

Aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred indikerer skredutsatt terreng i 
påhuggsområdet. Det er ikke registrert tegn på tidligere skredhendelser og ingen typiske 
løsneområder er påvist. Skredfaren for snøskred og jord- og flomskred er vurdert 
tilfredsstillende lav.  

Nordre påhugg Stortjønnfloget 
Nordre påhugg Stortjønnfloget er ved profilnr. ~30505, se tegning 25 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 110 m fra eksisterende veg.  

Aktsomhetskart for snøskred og jord- og flomskred indikerer skredfare ved 
påhuggsområdet. Det er ikke registrert tegn på tidligere skredhendelser i terreng og ingen 
løsneområder er påvist, se foto 27. Det er ikke registrert skredhendelser på eksisterende 
veg.  

Skredfaren for snøskred og jord- og flomskred vurderes som tilfredsstillende lav. 

Aktsomhetskart for steinsprang indikerer steinsprangfare i påhuggsområdet.  Det er også 
registrert gjengrodde steiner/blokker, se foto 28. Hvor vidt disse er gammel skredmateriale 
eller stammer fra siste istid er vanskelig å vurdere. Knauser i fjellsiden kan være 
løsneområde for nedfallet. Arbeidet med etablering av påhugg må arbeidssikres for 
steinsprang fra knauser. Mektigheten på ur er vanskelig å vurdere. Stabiliseringstiltak av ur 
må gjennomføres når påhugg skal etableres.  

Det anbefales minimumslengde portal på 20 m frem til profilnr. 30525 som skredsikring 
mot steinsprang og noe terrengtilpasset.  Eventuell fangvoll oppå portalen må vurderes 
nærmere  
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3.5 Påhugg tunnel Horndalsvatnet 
Søndre påhugg Horndalsvatnet 
Søndre påhugg Horndalsvatnet er ved profilnr. ~34340, se tegning 26 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 130 m fra eksisterende veg.  

Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred indikerer ingen skredfare 
ved påhuggsområdet. Det er ikke registrert tegn på tidligere skredhendelser i terreng og 
ingen løsneområder er påvist, se foto 29. Det er ingen registrerte skredhendelser på 
eksisterende veg.  

Skredfaren er vurdert tilfredsstillende lav og ingen permanent skredsikringstiltak er anbefalt. 

I utgangspunktet 30 m lang portal frem til 34310 som er noe terrengtilpasset.  Det er da 
antatt 4 m løsmasser.  

Nordre påhugg Horndalsvatnet 
Nordre påhugg Horndalsvatnet er ved profilnr. ~35335, se tegning 27 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 20 m fra eksisterende veg.  

Aktsomhetskart for jord- og flomskred indikerer ingen skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred indikerer snøskredfare i påhuggsområdet. Det er ikke 
registrert tegn til tidligere snøskredhendelser eller typiske løsneområder. Snøskredfaren er 
vurdert som tilfredsstillende lav.  

Aktsomhetskart for steinsprang indikerer steinsprangfare i påhuggsområdet. Det er en 
tydelig markert ur i terreng omtrent 30 m sør for påhugget. Videre ned mot veg er det 
registrert steiner/blokker i terreng, se foto 30. Disse er gjengrodd og det er vanskelig å 
vurdere om det er skredmateriell eller fra siste istid. Løsmasser må stabiliseres når påhugg 
etableres. Skredfaren er vurdert tilfredsstillende lav og ingen permanent skredsikringstiltak 
er anbefalt.  

Ved eventuell fremtidig justering av vegtrasé, anbefales det å unngå parti med ur. Det 
anbefales også å unngå skredpunktet Forneshalsen, 120 m sørvest for planlagt påhugg, 
se foto 31. Dersom påhuggsområdet planlegges ved Forneshalsen, bør forlenget portal 
benyttes som skredsikringstiltak.  

I utgangspunktet 50 m lang portal frem til profilnr. 35385 som er noe terrengtilpasset.  Det 
er da antatt 4 m løsmasser  
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3.6 Påhugg tunnel Eiavatnet 
Søndre påhugg Eiavatnet 
Søndre påhugg Eiavatnet er ved profilnr. ~38000, se tegning 28 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 120 m sør for eksisterende tunnelmunning. 

Aktsomhetskart for jord- og flomskred indikerer ingen skredfare i påhuggsområdet. 

Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang indikerer skredfare i påhuggsområdet. Det er 
ikke registrert tegn på tidligere skredaktivitet i terreng, og det er ikke påvist typiske 
løsneområder direkte over påhugget, se foto 32. Ur i terreng strekkes seg ned mot ~30 m 
fra påhugget. Sva som er typiske løsneområder for snøskred er nord for påhuggsområdet. 
Like nord for påhugget er det registrert en potensiell sørpeskredbekk, se tegning 28 og  
foto 33.  I den grad etablering av påhugg medfører inngrep i bekkeløpet, anbefales det å 
bygge opp en ledevoll, som leder sørpeskred forbi påhuggsområdet.  Dette må vurderes 
nærmere ved utforming og prosjektering av portal. 

I utgangspunktet 25 m lang portal frem til profilnr. 34975 som er noe terrengtilpasset.  Det 
er da antatt 1 m løsmasser.  Ledevoll mot sørpeskred må vurderes nærmere. 

Nordre påhugg Eiavatnet 
Nordre påhugg Eiavatnet er ved profilnr. 39625, se tegning 29 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger omtrent 80 m fra eksisterende veg i skråningen mot en 
liten kolle i terrenget. 

Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred indikerer skredfare ved 
påhuggsområdet. Det er ikke registrert tegn på tidligere skredaktivitet i terreng, og det er 
ikke påvist typiske løsneområder, se foto 34. Det er ikke registrert skredhendelser på 
eksisterende veg. En stor blokk er registrert like øst for planlagt påhugg og noen mindre 
blokker i området, se foto 35. Disse er gjengrodd og vurdert stammer fra siste istid.  

Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare og ingen permanente skredsikringstiltak er 
anbefalt.  

I utgangspunktet 20 m lang portal frem til profilnr. 39645 som er noe terrengtilpasset.  Det 
er 3 m løsmasser ihht refraksjonsseismikk [8]. 



Skredrapport nr. 50821-GEOL-05 

Region nord -  Ressursavdelingen -  Geo- og laboratorieseksjonen 

Side 20 av 28 

3.7 Påhugg tunnel Sildhopen 
Søndre og nordre påhugg tilhørende tunnel Sildhopen er i tillegg vurdert i eget notat [11]. 

Søndre påhugg Sildhopen 
Søndre påhugg Sildhopen er ved profilnr. 41470, se tegning 30 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger i uberørt terreng mot Eiavasstinden. Påhugget er plassert i 
en lav fjellvegg, se foto 36.  

Aktsomhetskart for steinsprang og jord- og flomskred indikerer ingen skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred indikerer skredfare i påhuggsområde. Det er ikke påvist tegn 
til tidligere skredhendelser i terreng og ingen typiske løsneområder med utløpsområde ned 
til planlagt påhugg er påvist. Snøskredfare er vurdert tilfredsstillende lav.  

Det er knyttet lokal steinsprangfare til påhuggsområdet med løsneområdet fra fjellveggen. 
Det er registrert ur ved foten av fjellveggen. Storblokkig ur er vurdert begrenset og det 
anbefales at den fjernes helt ved påhugget. Sidene av ur må stabiliseres mot 
påhuggsområde.  

Fjellveggen må sikres med rensk, bolt og eventuelt nett før arbeidet med å etablere påhugg 
igangsettes. Permanent sikring er 15 m lang portal frem til profilnr 41455 som må 
dimensjoneres for steinsprang.  

Nordre påhugg Sildhopen 
Nordre påhugg Sildhopen er ved profilnr. 43820, se tegning 31 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Påhugget ligger ~300 m øst for eksisterende Kobbskarettunnelen nordre 
tunnelåpning.  

Aktsomhetskartet for jord- og flomskred indikerer ingen skredfare. 

Aktsomhetskart for snøskred viser skredfare i påhuggsområde. Det er ikke registrert tegn til 
tidligere snøskredhendelser i terreng og ingen typiske løsneområder er påvist. Faren for 
snøskred og jord- og flomskred vurderes som tilfredsstillende lav.  

Aktsomhetskart for steinsprang viser skredfare i påhuggsområdet. Det er registrert 
storblokkig ur i påhuggsområdet, samt antatt løsneområdet i fjellsiden. Skredmaterialet er 
gjengrodd og det er ikke registrert tegn på nyere steinsprangaktivitet. Fjellsiden er 
oppsprukket og det vurderes at det er fare for fremtidig steinsprang.  Det vil derfor være 
nødvendig å permanentsikre påhuggsområdet, se foto 37.  

Det anbefales minimumslengde portal på 30 m, frem til profilnr. 43850, som permanent 
sikringstiltak. Portal tilbakefylles og må dimensjoneres for steinsprang. Det anbefales å 
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etablere en fangvoll oppå portal som en siste stopp før veg. Mur-vollen plasseres parallelt 
fjellsiden og bør minimum har en fri-høyde mot fjellsiden på 3 m. Murt 4:1, 1 m krone og 
skrå 1:1.5 mot vegen.  Denne høyden må holdes 10 m ut til hver side.  Mur-/vollutforming 
kan sees i sammenheng med støyvoll som skal etableres lengre ut til hver side.  

3.8 Mellom tunnelene 
Vegtrasé Sommerset, mellom profilnr. 20600-23400, se tegning 32 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé følger hovedsakelig eksisterende veg.  

Aktsomhetskart viser at store deler av planlagt vegtrasé er innenfor indikert skredområde for 
stein, snø og jord- og flomskred. Det er registrert 2 jord/løsmasseskred (2002) og 1 
isnedfall (2015) på strekningen [9].  

Isnedfall var lite (<1kbm) og vurdert grunn er for smal grøft. 

Jord- og løsmasseskred er vurdert utløst av en ekstremværhendelse med mye nedbør på 
kort tid. Dette er det vanskelig å sikre seg mot, men fremtidig vegbygning med bredere grøft 
og utbedret dreneringssystem vil være en mer robust løsning mot fremtidige 
ekstremværsituasjoner. For ytterligere sikring av vegen i det sidebratte terrenget anbefales 
utvidelse av grøft med 2-3 m i forhold til det sikkerhetsavstanden gir. (Profilnr. 21020-
21640 og 21840-22340  

Der løsmasser over bergskjæringskant ikke kan arronderes med stabil helning må tiltak for 
etablering av fot gjøres for å forhindre fremtid utglidning av løsmassene. 

Det er ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terrenget og ingen typiske 
løsneområder er påvist.  

Skredfaren for strekningen er vurdert tilfredsstillende lav og ingen permanent 
skredsikringstiltak utover stedvis noe bredere grøft er anbefalt.  

Sommerset sørpeskred ved profilnr. 21460, se tegning 33 for detaljkart og aktsomhetskart. 
Planlagt vegtrasé følger eksisterende veg, men er flyttet noe inn i skråningen.  

Det er registrert to sørpeskredhendelser langs med bekkeløp [9]. Det er tre bekkeløp som 
følger sva i fjellsiden ovenfor veg og samles i en stikkrenne, se fotoene 38 og 39. Det er 
vurdert fremtidig sørpeskredfare langs med disse tre bekkeløpene ved profilnr. 21460.  

Det anbefales fanggrøft som skredsikringstiltak, dimensjoner: bredde 15 m, lengde 30 m 
langs vegen og dybde 3-4 m fra bunnen av magasinet.  Det må påregnes voll/mur langs 
vegen Det anbefales hovedstikkrenne med diameter 1 m, samt løsning for overløp som 
drenerer bort vann ved skredhendelser som tetter hovedstikkrenne.  Alternativt bru er 
vurdert, men vurdert ikke nødvendig. 
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Vegtrasé Bonådalen, mellom profilnr. 30700-32200 se tegning 34 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé følger hovedsakelig eksisterende veg.  

Aktsomhetskart viser at store deler av planlagt vegtrasé er innenfor indikert skredområde for 
stein, snø og jord- og flomskred.  

Det er registrert 1 flomskred (2002) på strekningen [9]. Flomskredet er utløst under samme 
ekstremværhendelse nevnt over. Dette er det vanskelig å sikre seg mot, men fremtidig 
vegbygning med bredere grøft og utbedret dreneringssystem vil være en mer robust løsning 
mot fremtidige ekstremværsituasjoner.  

Det er ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terrenget og ingen typiske 
løsneområder er påvist.  

Skredfaren for strekningen er vurdert tilfredsstillende lav og ingen permanent 
skredsikringstiltak er anbefalt.  

Vegtrasè Horndalsvatnet, mellom profilnr. 35400-36200 se tegning 35 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé følger hovedsakelig eksisterende veg.  

Aktsomhetskart viser at store deler av planlagt vegtrasé er innenfor indikert skredområde for 
stein- og snøskred. Det er registrert 1 sørpeskredhendelse (30.12.2014) på strekningen [9].  

Sørpeskred ble utløst under ekstremværsituasjon romjula 2014, hvor det inntraff mange 
sørpeskred rundt om i fylket [9]. Fremtidige tilsvarende hendelser vurderes håndtert ved 
bredere grøft og forbedret dreneringssystem.  

Det er ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terreng og ingen typiske 
løsneområder er påvist. Skredfaren for strekningen er vurdert tilfredsstillende lav og ingen 
permanent skredsikringstiltak er anbefalt. 

Vegtrasé Eiavatnet, mellom profilnr. 36900-37600 se tegning 36 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé er plassert like utenfor indikert skredfarlig område for 
steinsprang og snøskred.  

Planlagt deponi er plassert i indikert utløpsområde for snøskred og steinsprang. Det 
anbefales at det vurderes skredsikringstiltak for anleggsfasen for etablering av deponi, 
dersom planlagt deponi tas i bruk.  

Tidligere omtalt skredpunkt Eiavatnet, hvor snø kan løsne fra nordsiden av Eiavatnet og 
medføre at is blir skyvet opp på veg, se foto 40. Planlagt vegtrasé legges høyere i terreng 
~50 m fra eksisterende veg. Det vurderes at dette er tilstrekkelig dersom en slik hendelse 
skulle inntreffe igjen. 

Vegtrasé Kvanndalen, mellom profilnr. 39600-41400 se tegning 37 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé er lagt i uberørt terreng.  
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Aktsomhetskart viser at store deler av planlagt vegtrasé er innenfor indikert skredområde for 
snøskred og jord- og flomskred. Indikert snøskred og jord- og flomskredområdene strekker 
seg ned til eksisterende veg.  

Det er ingen registrerte skredhendelser på eksisterende veg. Det er ikke registrert tegn til 
tidligere skredhendelser i terreng og ingen typiske løsneområder for snøskred er påvist.  

Planlagt vegtrasé krysser to bekker/elver, den minste ved profilnr. ~41250 og den største 
ved ~41330.  Den siste har et potensiale for sørpeskred og jord- og flomskred.  

Der bekken deler seg ved 220 moh lengre opp i terrenget er det nordre løpet som er 
hovedløpet.  Dette tilsier at eventuell sørpeskred vil følge hovedbekken.  Det vurderes som 
ikke stor sannsynlighet for sørpeskred i mindre bekk mot sør ved profilnr. 41250.  

Bekken har sjelden bredere løp enn 10 m når det er ett løp, og bekken ikke deler seg 
sidevegs, se foto 42. Kulvert (bru) med bredde 10 m vil være tilstrekkelig.  Det anbefales 
maksimal 15° vinkel fra tverrlinje veg for å skape minst mulig friksjon gjennom kulverten.  

Innløpet spesielt må plastres med glattest mulig plastring og tilpasses naturlige 
forhøyninger i terrenget, se eksempel på nedsiden i foto 43.    

Ved sidebekken mot sør profilnr. 41250 vil et overløp i et høyere nivå i vegfyllingen bidra til 
å forhindre vann på avveie ved eventuell tetting av hoved-stikkrennen.  Dette bør vurderes 
nærmere ved neste planfase      

Bekkene på oversiden er naturlig plastret med stein-blokk slik at faren for løsmasseskred er 
minimal.  Det vurderes ikke fare for løsmasseskred.  

Det er registrert ur i terreng nært fjellsiden. Det er vurdert fare for steinskred nært fjellsiden. 
Det anbefales at planlagt vegtrasé ikke flyttes nærmere fjellsiden.  

Vegtrasé Sildhopen, mellom profilnr. 44400-45750 se tegning 38 for detaljkart og 
aktsomhetskart. Planlagt vegtrasé følger hovedsakelig eksisterende veg.  

Aktsomhetskart viser at store deler av planlagt vegtrasé er innenfor indikert skredområde for 
stein, snø og jord- og flomskred. Det er ikke registrert tegn på tidligere snøskredhendelser i 
terreng og ingen typiske løsneområder er påvist, se foto 44.  Det er registrert 1 sørpeskred 
(2013) på strekningen, i tillegg til mindre mengder sørpe /is som normalt ikke medfører 
vegstengning.  Se eksempel på sva der sørpe /is kan løsne i foto 45.  Dagens veg har smal 
grøft og dårlig dreneringssystem. Der vegen er planlagt lik dagens veg mellom profilnr.  
44950-45180 anbefales ytterligere 2 m bredere grøft i forhold til sikkerhetsavstanden som 
fanggrøft for mindre mengder sørpe/is.  Anbefaler også økning av stikkrenne dimensjonen i 
forhold til dagens.  

Det vurderes at det er tilstrekkelig sikringstiltak å oppgradere vegstandarden med bredere 
grøft og nytt dreneringssystem. Det anbefales å sprenge ut bekkefar hvor det er markerte 
bekkeløp som kommer ned fra fjellsiden.   
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For snøskred og steinsprang er det ikke registrert tegn til tidligere skredhendelser i terreng 
og ingen typiske løsneområder er påvist. Snøskredfaren og steinsprangfaren er vurdert 
tilfredsstillende lav.  Se eksempel på storblokkig ur ved profilnr. 45680 i foto 46.  
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4 VIDERE ARBEID 

4.1 Anbefalte skredsikringstiltak konstruksjoner 
Anbefalte skredsikringstiltak av typen konstruksjoner må detaljprosjekteres i neste planfase, 
se oversikt i tabell 3. Der hvor det er anbefalt voll, må det utføres simuleringer for å kunne 
bestemme plassering og dimensjoner.  

Det er vurdert ikke nødvendig med mer detaljerte grunnundersøkelser for anbefalte 
skredsikringstiltak. 

Tabell 3: Oppsummering skredsikringstiltak.  
Sted Tiltak Merknader 
Tunnel Hjelvik-
Gyltvikvatnet, nordre 
påhugg.  

Tunnelportal må dimensjoneres for 
steinsprang. 
1 m høy og 70 m lang voll i forlengelsen av 
portalen med 5 m bred fanggrøft på 
innsiden mot steinsprang. Overgang portal–
voll må detaljeres nærmere i neste planfase. 

Voll er markering av siste 
stopp mot vegen for 
eventuelle steinsprang. 

Bekker ved Kvarv Naturlig skredmagasin. Supplerende 
stikkrenner i høyere nivå.  Ved profilnr 
9800 1 m høy voll (støtsiden), 30 m lang for 
å opprettholde dagens magasin-volum.  

 

Aspfjord tunnel 
nordre påhugg 

Tunnelportal må dimensjoneres for 
steinsprang. 

 

Sommerset Fangmagasin for sørpeskred profilnr. 
21430- 21475. 

Voll mot vegen må 
vurderes pga skredfarlig 
sideterreng og noe 
terrengtilpasning. 

Sommerset 2-3 m bredere grøft enn 
sikkerhetsavstanden pga sidebratt terreng 
profilnr 21020-21640 og 21840-22340. 

Der løsmasser over 
bergskjæring ikke kan 
arronderes med stabil 
helning må tiltak som  
betongmur/tørrmur for 
støtte av løsmassene 
planlegges.  

Sommerset tunnel 
søndre påhugg 

Tunnelportal må dimensjoneres mot 
steinsprang. 
30 m lang og 2 m høy (støtsiden) voll i 
forlengelsen av portal mellom profilnr 
23380-23410.  Ledevoll oppå portal må 
vurderes. 
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Sommerset tunnel 
nordre påhugg  

Fjellskråningen må sikres med rensk, bolt 
og eventuelt nett før arbeidet kan starte. 
Permanent sikres med minimum 10 m lang 
portal som må dimensjoneres for 
steinsprang. 

 

Bonåsjøen søndre 
påhugg 

Fjellskråningen må sikres med rensk, bolt 
og eventuelt nett før arbeidet kan starte. 
Permanent sikres med minimum 10 m lang 
portal som må dimensjoneres for 
steinsprang. 
 

 

Stortjønnfloget 
søndre påhugg 

20 m lang portal som må dimensjoneres for 
steinsprang.  Eventuell fangvoll oppå portal 
må vurderes nærmere. 

 

Stortjønnfloget 
nordre påhugg 

20 m lang portal som må dimensjoneres for 
steinsprang. Eventuell fangvoll oppå portal 
må vurderes nærmere. 

 

Deponiområde 
sørende av Eiavatnet 

Midlertidig skredsikring under anlegget må 
vurderes, dersom deponiet tas i bruk. 

Deponiområdet ligger 
innenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred og steinsprang. 

Eiavatn tunnel 
søndre påhugg 

Mulig ledevoll langs vestre siden for å lede 
potensielle sørpeskred forbi 
påhugget/vegen.  

 

Kvanndalen  
 

Kulvert er planlagt for å lede eventuelle 
sørpeskred under vegen ved profilnr. 
41330.  

 

Sildhopen tunnel, 
søndre påhugg 

Fjellskråningen må sikres med rensk, bolt 
og eventuelt nett før arbeidet kan starte. 
Permanent sikres med minimum 15 m lang 
portal som må dimensjoneres for 
steinsprang. 

 

Sildhopen tunnel, 
nordre påhugg 

3 m høy og 30 m lang fangmur/voll oppå 
portal mot steinsprang.  Den 30 m lange 
portalen må dimensjoneres for steinsprang. 

 

Sildhopen 2 m bredere grøft for sikring mot mindre 
mengder sørpe/is fra sva mellom profilnr. 
44950-45180. 

 

Merknad: 
For tunnelpåhugg er lang portal hovedsikringen.  Der portal må dimensjoneres for skred er 
de oppført.  Eventuelle mindre tiltak for å sikre fot av løsmasser over skjæringskant i 
sidebratt terreng med for eksempel betongmur - tørrmur er ikke tatt med. 
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4.2 Overgang mellom bergskjæring og løsmasser 
I påhuggsområder og i sidebratt terreng der det ennå er noe usikkerhet med hensyn til 
løsmassemektigheter må dette undersøkes nærmere.  Det kan ikke utelukkes at det vil være 
behov for supplerende grunnundersøkelser som fjellkontrollboringer eller refraksjons-
seismikk.   

Hvis terrenget er for bratt for grunnboringsrigg, og man vurderer at slik boring kan utsettes 
og gjennomføres under anlegget må dette presiseres.  
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Foto 1:  pn-IMG_1216  Megården tunnel søndre påhugg. 

Foto 2:  pn-IMG_1223  Megården tunnel nordre påhugg. 

Fotovedlegg
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Foto 3:  Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnel søndre påhugg. Fra Norge i 3D, Virtuell globe. 

Foto 4:  IMG_0210  Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnel nordre påhugg. 
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Foto 5:  IMG_8827  Aspfjord tunnel søndre påhugg.  Omtrentlig plassering av planlagt tunnel. 

Foto 6:  IMG_8840  Aspfjord tunnel nordre påhugg. 
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Foto 7:  IMG_8847  Aspfjord tunnel nordre påhugg, terrengoverflate påhuggsområde. 

Foto 8:  IMG_9798  Berrflåget tunnel søndre påhugg, terrengoverflate over påhuggsområde. 



Tegnforklaring 50821-05 

  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 9:  IMG_9796  Berrflåget tunnel søndre påhugg, terrengoverflate påhuggsområde. 

Foto 10:  IMG_9604  Berrflåget tunnel nordre påhugg. 



Tegnforklaring 50821-05 

  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 11:    IMG_9610  Berrflågtunnel nordre påhugg, sett mot NØ. 

Foto 12:  2390  Bekk ved Kvarv profilnr. 8310. 



Tegnforklaring 50821-05 

  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 13:  2386  Bekk ved Kvarv profilnr. 8530. 

Foto 14:  2373  Bekk ved Kvarv profilnr. 9800. 



Tegnforklaring 50821-05 

  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 15:  IMG_0188  Potensiell sørpeskredbekk ved Kvarv, profilnr. 9800. 

Foto 16:  IMG_0201  Ur ved Kvarv, mellom profilnr. 8870-9300. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 17:    IMG_0198  Ur ved Kvarv, mellom profilnr. 9940-10350. 

Foto 18:  IMG_9613  Sommerset tunnel søndre påhugg. Påhugg omtrentlig plassert. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 19:  IMG_8899  Sommerset tunnel søndre påhugg, blokker i påhuggsområdet. 

Foto 20:  IMG_0286  Sommerset tunnelen nordre påhugg. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 21:  IMG_0275  Sommerset tunnelen nordre påhugg. 

Foto 22:  IMG_0302  Bonåsjøentunnel søndre påhugg. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 23:  IMG_0314  Bonåsjøentunnel søndre påhugg. 

Foto 24:  IMG_9689  Bonåsjøentunnel nordre påhugg. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 25:  IMG_9698  Stortjønnflogtunnel søndre påhugg profilnr. ~29335. 

Foto 26:  IMG_0115  Stortjønnflogtunnel søndre påhugg, blokker like ved påhuggsområde. 

Rygg 

Rygg 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 27:  IMG_9706  Stortjønnflogtunnel nordre påhugg. 

Foto 28:  IMG_0152  Stortjønnflogtunnel nordre påhugg, terrengoverflaten i påhuggsområdet. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 29:  IMG_1267  Horndalsvatnettunnel søndre påhugg, terrengoverflaten i påhuggsområdet. 

Foto 30:  IMG_0156  Horndalsvatnettunnel nordre påhugg, terrengoverflaten i påhuggsområdet. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 31:  IMG_9713  Skredpunkt Forneshalsen. 

Foto 32:  IMG_8965  Eiavatnettunnel søndre påhugg. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 33:  IMG_0164  Eiavatnettunnel søndre påhugg, sørpeskredbekk ved profilnr 38020. 

Foto 34:  IMG_0170  Eiavatnettunnel nordre påhugg, terrengoverflaten i påhuggsområdet. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 35:  IMG_0173  Eiavatnettunnel nordre påhugg, blokk i terreng like øst for profilnr. 39630. 

Foto 36: FRA [11]  Sildhoptunnel søndre påhugg. Rød sirkel viser oppsprukket grunnfjell. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 37:   2268  Sildhoptunnel nordre påhugg. Bilde tatt i tunneltrase mot SV. 

Foto 38:  IMG_0181  Sørpeskred Sommerset langs dagens veg ved profilnr. 21460. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 39:  IMG_0184  Sørpeskred Sommerset, stikkrenneløsning langs dagens veg. 

Foto 40:  IMG_9731  Fjellsiden på nordsiden av Eiavatnet. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 41:  IMG_9730  Skredpunkt Eiavatnet, nordsiden av eksisterende tunnel. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 42:  poa18.16.44  Potensiell sørpeskredbekk Kvanndalen ved profilnr 41330.  Foto 28.04.2016 

Viser fra planlagt veg og oppover 
terrenget.  Maksimal bredde på bekk 
når den er sammenhengende sidevegs 

er < 10 m. 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 43:  poa18.16.06  Potensiell sørpeskredbekk Kvanndalen ved profilnr 41330.  Foto 28.04.2016  

Foto 44:  IMG_9739  Fjellsiden over planlagt vegtrasé ved Sildhopen, profilnr. 44800. 

Rygg i terrenget på 
nordsiden (nedsiden)  

av planlagt veg 
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  Indikerer omtrentlig tunnelpåhugg E6 Sørfoldtunnelene 

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

Foto 45:  2143  Langs dagens E6 ved Sildhopen ved profilnr. 44750. 

Foto 46:  2034  Storblokkig ur ved profilnr. 45680. Bilde tatt mot E6 sørover. 

Eksempel på sva der 
sørpe/is kan løsne 

 

Vegen er planlagt på 
yttersiden av dagens veg 



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. 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) 

 



Vedlegg 7 

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.  

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. 

kilde – http://www.nve.no) 

http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Arealplaner-i-fareomrader/
http://gis3.nve.no/kartkatalog/
http://gis3.nve.no/kartkatalog/
http://skredatlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=Skredatlas&MapType=Jord-%20og%20Flomskred%20-%20aktsomhetskart
jeakva
Tekstboks
Vedlegg 3: Forklaring aktsomhetskart for jord- og flomskred
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Tegning 04: Skredpunkter tilhørende konsept 1 og 3: Megården - Sommerset 

Skredpunkt

Skredpunkt Karihammarn og Arura 

Daumannvik 

Arura 

Karihammarn 

Skredpunkt Daumannvik 



Tegning 05: Megården tunnel søndre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 

C-tegning påhugg profilnr. ~565 Ortofoto påhugg profilnr. ~565

Aktsomhetskart Snøskred Aktsomhetskart Steinsprang 
Aktsomhetskart Jord- 
og Flomskred 



Tegning 06: Megården tunnel nordre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 

C-tegning påhugg profilnr. ~1600 Ortofoto påhugg profilnr. ~1600 

Aktsomhetskart Snøskred Aktsomhetskart Steinsprang 
Aktsomhetskart Jord- 
og Flomskred 



Tegning 07: Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnel søndre påhugg, veglinje datert 4.06.2016 

C-tegning påhugg profilnr. ~2230 Ortofoto påhugg profilnr. ~2230

Aktsomhetskart 
Snøskred

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 



Tegning 08: Hjelvik-Gyltvikvatnet tunnel nordre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~7490 Ortofoto påhugg profilnr. ~7490 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 Knubben 



Tegning 09: Aspfjord tunnel søndre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C-tegning påhugg profilnr. ~10830 Ortofoto påhugg profilnr. ~10830 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 10: Asfjord tunnel nordre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~15330 Ortofoto påhugg profilnr. ~15330 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

  



Tegning 11: Berrflåget tunnel søndre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~17870 Ortofoto påhugg profilnr. ~17870 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 12: Berrflåget tunnel nordre påhugg, veglinje datert 12.05.2016 

C-tegning påhugg profilnr. ~20210 Ortofoto påhugg profilnr. ~20210

Aktsomhetskart 
Snøskred

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 



Tegning 13: Avkjørsel til Nedre Evjen, veglinje datert 12.05.2016 

C-tegning avkjørsel profilnr. ~110 Ortofoto avkjørsel profilnr. ~110

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 



Tegning 14: Kvarv sørpeskredbekker, veglinje datert 4.06.2016 

C-tegning profilnr. 8310, 8530 og 9800 Ortofoto profilnr. 8310, 8530 og 9800

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 



Tegning 15: Ur ved Kvarv profilnr. 8870-9300, veglinje datert 4.06.2016 

C-tegning profilnr. 8870-9300 Ortofoto profilnr. 8870-9300

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 



Tegning 16: Ur ved Kvarv profilnr. 9940-10350, veglinje datert 4.06.2016 

C-tegning profilnr. 9940-10350 Ortofoto profilnr. 9940-10350

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 



Tegning 17: Vegtrasé Kalvik–Berrfloget, profilnr. 15700-17900, veglinje datert 12.05.2016 

C-tegning profilnr. 15700-17400

Ortofoto
Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og 
Jord- og Flomskred

C-tegning profilnr. 17400-17900



martra
Tekst i maskinskrift
Tegning 18



Tegning 19: Skredpunkter tilhørende konsept 3: Sommerset-Mørsvikbotn 

Skredpunkt Skredpunkt Horndalsflåget

Skredpunkt Forneshalsen 

Eiavatnet

Forneshalsen

Horndalsflåget

Sikret med isnett

Løsmasseskred

Skredpunkt Eiavatnet 



Tegning 20: Sommerset tunnel søndre påhugg, veglinje datert 11.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~23425 Ortofoto påhugg profilnr. ~23425 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 21: Sommerset tunnel nordre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 

C-tegning påhugg profilnr. ~26715 Ortofoto påhugg profilnr. ~26715

Aktsomhetskart 
Snøskred

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 



Tegning 22: Bonåsjøen tunnel søndre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~27556 Ortofoto påhugg profilnr. ~27556 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 23: Bonåsjøen tunnel nordre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 

C-tegning påhugg profilnr. ~28780 Ortofoto påhugg profilnr. ~28780

Aktsomhetskart 
Snøskred

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 



Tegning 24: Stortjønnfloget tunnel søndre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~29335 Ortofoto påhugg profilnr. ~29335 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 25: Stortjønnfloget tunnel nordre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~30505 Ortofoto påhugg profilnr. ~30505 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 26: Horndalsvatnet tunnel søndre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~34340 Ortofoto påhugg profilnr. ~34340 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 27: Horndalsvatnet tunnel nordre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~35335 Ortofoto påhugg profilnr. ~35335 

 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 

Ur 

Forneshalsen 



Tegning 28: Eiavatnet tunnel søndre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~38000 Ortofoto påhugg profilnr. ~38000 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 

Sørpeskred 



Tegning 29: Eiavatnet tunnel nordre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~39625 Ortofoto påhugg profilnr. ~39625 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 30: Sildhopen tunnel søndre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~41470 Ortofoto påhugg profilnr. ~41470 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 31: Sildhopen tunnel nordre påhugg, veglinje datert 24.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning påhugg profilnr. ~43820 Ortofoto påhugg profilnr. ~43820 

Aktsomhetskart 
Snøskred 

Aktsomhetskart 
Steinsprang 

Aktsomhetskart 
Jord- og Flomskred 

 



Tegning 32: Vegtrasé ved Sommerset, veglinje datert 4.06.2016 
 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning profilnr. ~20600-23400 

Ortofoto profilnr. ~20600-23400 

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 

 



Tegning 33: Sørpeskred Sommerset profilnr. 21460, veglinje datert 4.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

C-tegning 21460 Ortofoto profilnr. 21460 

Aktsomhetskart Jord- og Flomskred 

 



Tegning 34: Vegtrasé Bonådalen, veglinje datert 4.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

C-tegning profilnr. ~30500-32200 Ortofoto profilnr. ~30500-32200 

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 

 



Tegning 35: Vegtrasé Horndalsvatnet, veglinje datert 4.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning profilnr. ~35400-36200 Ortofoto profilnr. ~35400-36200 

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 

 



Tegning 36: Vegtrasé Eiavatnet, veglinje datert 4.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

C-tegning profilnr. ~36900-37600 Ortofoto profilnr. ~36900-37600 

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 

 



Tegning 37: Vegtrasé Kvanndalen, veglinje datert 4.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

C-tegning profilnr. ~39600-41400 Ortofoto profilnr. ~39600-41400 

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 

 



Tegning 38: Vegtrasé Sildhopen, veglinje datert 4.06.2016 

C-tegning profilnr. ~44400-45750 Ortofoto profilnr. ~44400-45750

Aktsomhetskart Snøskred, Steinsprang og Jord- og Flomskred 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403, 8002   BODØ
Tlf: 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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