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Den planlagte vegtraseen følger dagens E6 fram til nordsiden av Kvannvatnet. Vegtraseen består videre av tre tunneltraséer, to 
korte og en lang tunnel. Den lange tunnelen krysser Ulvsvågskaret.
 
Langs dagens E6 er det ett skredpunkt, Ulvsvågskaret. 
 
Aktsomhetskart for flom, snøskred, steinsprang og jord- og flomskred dekker deler av planlagt vegtrase.
 
Skredfaren ved planlagt vegtrase er vurdert tilfredsstillende lav. Bortsett fra ved søndre tunnelpåhugg i Tunnel 2.2 der det 
anbefales en tunnelportal på 10m, pga. fare for steinsprang over påhugg. 
 
Det vurderes at det er potensiale for snøfokk mellom tunnelene 2-1 nord og 2-2 sør, og 2-2 nord og 2-3 sør. Det anbefales 
avskoging kun til vegformål og ikke utover dette. Dette gjelder området øst for planlagt vegtrasé. Det anbefales at rigg- og 
anleggsområdet plasseres vest for planlagt vegtrasé. 
 
Øvrige naturfarer er vurdert tilfredsstillende lav.

skred, stormflo, naturfare, snøfokk, vind, flom, 
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VEDLEGGSOVERSIKT 
 
1: 11 sider foto 
2: RAMMS-simulering av steinsprang ved nordre påhuggsområde for Tunnel  
3: Forklaring aktsomhetskart for snøskred 
4: Forklaring aktsomhetskart for steinsprang 
5: Forklaring aktsomhetskart for jord- og flomskred 
 
 

TEGNINGER 
 
Tegning        Målestokk  Format 
01: Oversiktskart      1:40 000            A3 
02: Aktsomhetssone flom ved Kvannelva            1: 2 000                 A3 
03: Aktsomhetskart for snøskred og  
      jord- og flomskred ved Kvannvatnet             1: 4 000                 A3 
04: Aktsomhetssone flom ved Kvannvatnet         1: 4 000                 A3 
05: Aktsomhetskart for snøskred ved  
      søndre påhugg tunnel 2-2                            1: 1 000                 A3 
06: Aktsomhetskart for snøskred ved 
      nordre påhugg tunnel 2-2                            1: 1 000                 A3 
07: Aktsomhetskart for snøskred, jord- og  
      flomskred og steinsprang ved nordre  
      påhugg tunnel 2-3                                       1: 2 000                 A3 
08: Aktsomhetskart for snøskred og  
      steinsprang, rett nord for Ulvsvåg                1: 3 000                 A3 
09: 200 års stormflo i Vågen i Ulvsvåg               1: 2 000                 A3 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

På oppdrag fra SVV prosjekt E6 Ulvsvågskaret er det utført en 
naturfarevurdering for den planlagte vegtraseen, samt en anbefaling til 
sikringstiltak der det er behov. Denne rapporten inngår i reguleringsplan for 
E6 Ulvsvågskaret. Rapporten er utarbeidet av geolog Marte Beate Øiesvold. 
For E6 Ulvsvågskaret er det vurdert sikkerhetsnivå for skred på veg i henhold 
til krav i N200 [1]. 
 
Den planlagte vegtraseen følger dagens E6 fram til nordsiden av 
Kvannvatnet. Vegtraseen består videre av tre tunneltraséer, to korte og en 
lang tunnel. Den lange tunnelen krysser Ulvsvågskaret. Se Tegning 1. 
 
Mer prosjektinformasjon finnes på Statens vegvesen sine hjemmesider, se 
link: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret 
 
Rapporten omfatter følgende naturfarer: 
Steinsprang 
Jord- og flomskred 
Snøskred 
Stormflo 
Flom 
Snøfokk 
Vind 
Isgang 
 
Rapportens innhold skiller på faktaopplysninger (kapittel 3) og tolkning 
(kapittel 4). 
Naturfarevurderingen gjelder kun for planlagt vegtrase. 
 
 

1.2 Veg- og trafikksituasjon 

I dag (2019) er trafikkmengden (ÅDT) i underkant av 1250 kjøretøyer pr 
døgn. Fremskrevet ÅDT (2040) er beregnet til ca. 1573 kjøretøyer pr døgn. 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret
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Den eksisterende vegen i området har ett skredpunkt, dette er Ulvsvågskaret. 
Her er det fare for både snøskred, steinsprang, isskred og jord-
/løsmasseskred, med skredsannsynlighet 0,06, 1,3, 0,2 og 0,1. 

Omkjøringsvegen er ved Rv 827 Dragkrysset – Rv827 Sætran. Det er 4 
skredpunkt langs omkjøringsvegen. Det er 4 vegbommer på 
omkjøringsvegen, det er sjø på nedsiden av vegen og både bratt og slakt fjell 
på andre siden i skredpunktene. 

1.3 Driftsituasjon og eksisterende tiltak/håndtering 

Ingen bom eller sikringstiltak ved skredpunktet Ulvsvågskaret. Ellers ingen 
kjente driftsutfordringer langs eksisterende E6 knyttet til naturfare.  

 

1.4 Prosjektkontoll  

I dette prosjektet er det vurdert at det er behov for sikringstiltak i ett 
område, mens ellers er det vurdert at naturfaren/skredfaren er 
tilfredsstillende lav. Dermed vurderes det som tilfredsstillende med en 
kollegakontroll av rapporten.  
 

1.5 Sikkerhetskrav for skred på veg 

Valg av sikkerhetsnivå for skred mot veg (restrisiko) er beskrevet i avsnitt 
1.1.8 Sikkerhet mot skred i håndbok N200 (2021). Merk at kravene satt i 
N200 gjelder for veg hvor trafikken er i flyt. For rasteplasser, ferjekaier osv. 
med varig personopphold gjelder byggteknisk forskrift (TEK17). 

Fremskreven ÅDT (2040) er 1573. I henhold til Tabell 1.12 i N200 får man en 
samlet skredsannsynlighet per km og år på 1/50. Det vil si at det aksepteres 
en skredhendelse per km hvert 50. år.  
 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=skred&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3aa8fed669-6208-4354-8fe6-9c93cb91a133&_t_ip=146.2.193.68%3a22376&_t_hit.id=EPiServer_Templates_DIBK_PageTypes_Veiledninger_ParagrafPageType/_6a5743aa-2fec-409f-a5e6-b5f263f7f549_no&_t_hit.pos=1
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Tabell 1 - Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg (Tabell 1.12 i N200). 

 

 

2 UTFØRTE UNDERSØKELSER OG ANALYSER 

2.1 Tidligere undersøkelser (interne og eksterne) 

Det har tidligere vært oppstartet reguleringsplanarbeid, men det har ikke 
blitt regulert noe eller ferdigstilt noen geologiske rapporter. 

2.1.1 Flomsonekartlegging fra NVE 

Det er ikke gjort noe flomsonekartlegging her. 

Det er gjort nedbørsanalyser og beregninger på elvene i hydrologisk rapport 
[10]. 

2.2 Undersøkelser i denne planfasen 

Det er gjort vurderinger tidligere i denne planfasen på 2 alternative veglinjer 
[11], mye av det som står der i forhold til Alternativ 2, som er valgt, er 
fortsatt gjeldende og er med i denne rapporten.  

Det er benyttet drone, topografisk kart, ortofoto og 3D fremstilling av kart 
[2, 3, 4] til vurdering av området. 

Det er utført befaring til fots i terreng og ved veg, langs med store deler av 
planlagt vegtrasé. 
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Ved nordre påhugg tilhørende Tunnel 2.3 er det utført 
steinsprangsimuleringer i programmet RAMMS Rockfall, se vedlegg 2. 

I tillegg til befaringer i 2019 og 2020 (av Hanne Bye Hauge) er det 
gjennomført befaring den 27.september 2021 av geologene Marte Beate 
Øiesvold og Hanne Bye hauge.  

Det er utført grunnboringer med diverse prøvetaking langs med planlagt 
vegtrasé. For utfyllende informasjon om disse henvises det til geoteknisk 
rapport tilhørende prosjektet [12]. 

 

2.3 Kart- og GIS-analyser 

Aktsomhetskart for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred og flom er 
benyttet [5]. Aktsomhetssonene er autogenererte områder ut fra blant annet 
topografi. Forklaring til aktsomhetskartene finnes i vedlegg 3-5.  

Tunnelpåhugg som ligger innenfor aktsomhetsområder er Tunnel 2-2 nord 
som ligger akkurat innenfor aktsomhet snøskred (Tegning 6), og Tunnel 2-3 
nord som ligger innenfor aktsomhet snøskred og jord- og flomskred 
(Tegning 7). Tunnelpåhugget for 2-2 sør ligger bare akkurat utenfor 
aktsomhet snøskred (Tegning 5). 

Det er to områder på planlagt vegtrase hvor vegen ligger innenfor 
aktsomhetsområder. Dette er ved Kvannvatnet (Tegning 3) og rett nord for 
Ulvsvåg, den siste delen av planområdet (Tegning 8).  

Ved Kvannvatnet er det områder hvor aktsomhetskartet for flom er innenfor 
planlagt veg (Tegning 2 og 4). 

Kart som viser 200-års stormflo er undersøkt i forbindelse med at planlagt 
veg skal gå på fylling i sjø i Ulvsvåg (Tegning 9). 

3 OMRÅDEBESKRIVELSE (FAKTA) 

3.1 Topografi 

Skoggrensa ligger på omtrent 250-300 moh. Terrenget er generelt kupert 
med fjelltopper opp til 450 moh. Stedvis bratte fjellsider fører til at det er 
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autogenerert aktsomhetssoner for snøskred. Skrånende og konkavt terreng 
fører til autogenererte aktsomhetssoner for flom- og jordskred. Planlagt veg 
går ved et vann og krysser elver hvor det er aktsomhetssoner for flom. Det er 
planlagt tre tunneler med noen påhugg som er innenfor aktsomhetskart. 

 

3.2 Vær og klima 

Kyst- og fjordnære områder som Hamarøy kommune har gjennomsnittlig 
årsnedbør over 1000 mm. Det er sannsynligvis store lokale forskjeller på 
nedbørsmengder avhengig av vindretning og nedbørstype, men få 
værstasjoner gjør det vanskelig å gjøre mer detaljerte analyser [13]. 

Normal for årsmaksimum snødybde (cm) for perioden 1971-2000 er ca. 100 
i Hamarøy kommune. Snøen kommer og går gjennom vinteren langs kysten, 
mens snøen er mer stabil i fjellområdene i indre strøk [13]. 

Klimaendringene vil for Nordland særlig føre til behov for tilpasning til 
kraftig nedbør og økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og 
flomstørrelser; jord-, flom- og sørpeskred, samt havnivåstigning og stormflo 
[9]. 

3.3 Informasjon om tidligere naturfarer 

Langs dagens E6, like sør for Ulvsvåg, er det registrert ett skredpunkt [6]. 
Skredpunkt er områder hvor Statens vegvesen sammen med 
driftsentreprenør er kjent med gjentatte skredhendelser. Tabell 2 gir en 
oversikt over skredpunkt i området og tilhørende skredsannsynlighet.  

  
Tabell 2: Oversikt over skredpunkt langs E6 S153D1 

Veg-Hp Fra 
meter 

Til 
meter 

Navn Snøskred 
sannsynli

ghet 

Steinsprang
/fjellskred 

sannsynligh
et 

Isskred 
sannsynli

ghet  

Jord-
/løsmasse-

skred 
sannsynligh

et 
E6  

S153D1 
12975 13976 Ulvsvågskaret 0,06 1,3 0,2 0,1 
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Det er ikke etablert noen fysiske sikringstiltak ved skredpunktet 
Ulvsvågskaret. Løsneområdet for snøskredpunket ligger mellom 200-250 
moh. For skredpunktet Ulvsvågskaret er det utløsende faktorer for snøskred 
vind fra sørvest. Spesielt ved snørike vintrer. 

Det er ca. 250-300 m fra skredpunket til planlagt veg nedenfor. Skred har 
ikke gått lengre enn ca. 150 m, da husene som ligger der ikke er blitt berørt 
av skred før.  

Det er registrert 15 skredhendelser i NVDB/Vegkart på eksisterende E6, 
hvorav 12 er registrert i skredpunktet Ulsvågskaret (som ikke kommer i 
kontakt med planlagt vegtrase). De tre resterende skredhendelsene er også 
registrerte utenfor planlagt vegtrase. 

Det finnes ingen registreringer av annen naturfare i planområdet. 

3.3.1 Flom 

Det er ikke noen kartlagte flomsoner i området for prosjektet. Det er ingen 
kjennskap til tidligere flomhendelser i planområdet. 

Men det er noen områder med aktsomhet for flom, spesielt ved Kvannvatnet 
og elvene som krysser planlagt veglinje (Tegning 2 og 4). Vannhåndtering i 
elver som prosjektet krysser er beskrevet nærmere i Hydrologisk rapport [8]. 

Ifølge NVE sitt aktsomhetskart er det en maks vannstigning på ca. 5 m ved 
området ved Kvannvatnet.  

I naturfareplan for Salten er det heller ikke nevnt noen hendelser eller fare 
[13].  

3.3.2 Stormflo 

Det er ingen kjennskap til områder utsatt for stormflo fra drift/BH i området.  

200 års stormflo går opp til 3 moh. i bukta Vågen som ligger i Ulvsvåg [8] 
(Tegning 9). 

Planlagt ny E6 går ut på fylling i bukta (Vågen), og ligger på 7 moh., på det 
laveste punktet. 
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Adkomstvegen/gangveien ligger for det meste på omkring 7 moh., men 
synker ned til 3,2 moh. ved påkoblingen ved bryggen. Det er bare de siste 20 
meterne mot bryggen som ligger under 3,5 moh og ned mot 3,2 moh. 

3.3.3  Snøfokk 

Det er ikke kjennskap til snøfokkproblematikk langs eksiterende E6. 

Mellom tunnelene 2-1 og 2-2 er det ca. 100m øst for traseen et åpent 
område, Langvikmyran, som strekker seg helt til Nertorpelvatnet. Det er 
ingen registrerte problemer med snøfokk nede på eksisterende veg. 

Mens mellom tunnelene 2-2 og 2-3 er det et åpent område øst for ny veg, 
med vannene Figentjønna og Langtjønna. Det er minst skog i området fra 
profil 4310 – 4360. Fra profil 4330-4350 er det ca. 15 m fra fyllingsfot til det 
åpne området. 

3.3.4 Vind 

Det er ingen kjente utfordringer i forbindelse med vind, knyttet til drift av 
eksiterende vegnett.  

3.3.5 Isgang 

Det er ikke kjennskap til isgangproblematikk i elvene. 

Oppstuving av is ved innsnevringer i elva kan føre til vannstandsøkning bak 
oppstuvingen og videre til flom/oversvømmelser selv om vannføringen ikke 
er spesielt stor.  

3.3.6 Skred 

Det er ingen kjente skredpunkt langs planlagt vegtrasè med unntak av 
skredpunktet nevnt i kapittel 3.3. Generelt går vegtrasèen i åpent terreng. 
Unntaket er strekningen fra profil 0 – 2400 og helt på slutten av 
planområdet, profil 9800-10200.  

Det er ifølge aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred noen områder som er innenfor disse (Tegning 3, 5-8).  

Profil 0 – 2400 
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Strekningen mellom profil 0 – 2400 følger dagens veglinje, E6, som går 
parallelt med fjellskråningen. Terrenget slaker ut hvor planlagt vegtrasè skal 
gå. Stedvis er terrenget brattere ~30-35º med noen få skrenter. Området er 
preget av furu og plantet gran. Se Foto 1-3. Det er observert spredte ur-
blokker i terrenget, et godt stykke fra ny veg. Deler av denne strekningen er 
vist i Tegning 2-4. 

Tunnel 2-1 Søndre påhugg (profil nr. ~2880) 

Påhugget er plassert i terrenget, se foto 4. På oversiden av planlagt påhugg 
er det per i dag en skogsveg. Terrenget har en slak helning < 10º mot nord (i 
driveretning). Terrenget er preget av lyng, furu, noe plantet gran og enkeltvis 
flyttblokker etter isen. 

Tunnel 2-1 Nordre påhugg (profil nr. ~3150) 

Påhugget er plassert i terrenget (Foto 5-6). Terrenget ligger mellom 11-25º i 
påhuggsområdet. Terrenget er dekket av vegetasjon som lyng og furu. Det er 
observert spredte blokker rundt påhuggsområdet.  

Tunnel 2-2 Søndre påhugg (profil nr. ~3410) 

Påhugget er plassert i terrenget (Foto 7-9). Terrenget over tunnelinnslaget er 
stedvis bratt (opp mot 40º). Skråningen er ikke spesielt høy ca. 50 - 60 m fra 
planlagt påhugg og opp til toppen av fjellskråningen. Det er observert mye 
blokk og stein som ligger i skråningen. Mye vegetasjon og trær i området. 

Tunnel 2-2 Nordre påhugg (profil nr. ~3875) 

Påhugget er plassert i terrenget (Foto 10-11). Terrenget over tunnelinnslaget 
er generelt slakt < 30 º. Skråningen er ikke spesielt høy ~50 til 60 m fra 
planlagt påhugg og opp til toppen av fjellskråningen. 

Tunnel 2-3 Søndre påhugg (profil nr. ~5130) 

Påhugget er plassert i terrenget (Foto 12-13). Terrenget rundt 
tunnelinnslaget er generelt slakt ~10º. Mye vegetasjon og trær i området. 

Tunnel 2-3 Nordre påhugg (profil nr. ~8150) 

Påhugget er plassert i terrenget, litt unna en bratt fjellside. Fjellsiden består 
av fjellskrenter, noe ur i nedkanten av skrentene og spredte blokker. 
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Fjellsiden består av tynt løsmassedekke og er bevokst med mellom tett 
løvskog i øvre deler og noe tettere granskog i nedre deler. Se Foto 14-15. 

Profil 9800 - 10200 

Denne strekningen krysser eksisterende veg og fortsetter i terrenget, ved ca. 
9830 og til 10080 før den treffer eksisterende veg igjen (Tegning 8). Det er 
ingen registrerte skredhendelser på dagens veg. Terrenget i skråningen over 
dagens og planlagt vegtrase er tett med trær.  

4 NATURFARE VURDERING (TOLKNING) 

4.1 Flom 

Profil 0-160 kommer i berøring med aktsomhetssone for flom i forbindelse 
med Kvannelva (Tegning 2) som planlagt vegtrase ikke krysser. Eksisterende 
veg ligger med jevn stigning fra 27 og 31 moh. mellom profil 0 og 160. 
Planlagt ny E6 ligger på samme nivå som gammel frem til omtrent profil 200. 

Aktsomhetssonen ligger på 29-31 moh. på denne strekningen, så den ligger 
da noe over planlagt veg. Det er ingen kjennskap til tidligere flomhendelser 
på eksisterende veg i dette området. Planlagt vegtrasé vil berøre 
aktsomhetsnivået i de høyeste verdiene, 27-31 moh. Det vurderes at faren 
for flom for denne vegstrekningen er tilfredsstillende lav.  

Planlagt vegtrase kommer inn i et annet område (ved Kvannvatnet), profil 
1800-2100, med aktsomhetssone for flom (Tegning 4).  

Kvannvatnet ligger på 27 moh., mens aktsomhetssonen går opp til maks 32 
moh. Planlagt veg ligger på ca. 36 moh. ved profil 1800 og synker jevnt ned 
til 35 moh. ved profil 2100. Mens eksisterende E6 har på samme strekning 
en høyde på 32 moh. rundt profilene 1800 og 2100, men ligger ellers jevnt 
fra 30 til 29,5 moh.  

Planlagt veg blir dermed å ligge høyere enn aktsomhetssonen for flom i dette 
området. Det er da vurdert at det ikke er noe fare for flom her. 
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4.2 Stormflo 

Siden planlagt ny E6 og adkomstvegen ligger høyere enn 200-års stormflo 
anses ikke dette som noe problem, og det trengs ingen tiltak.  

Fyllingen til planlagt ny E6 og adkomstveg i Vågen anbefales erosjonssikret 
opp til 200-års stormflonivå, altså 3 moh.  

4.3 Snøfokk 

Det vurderes at det er potensiale for snøfokk mellom tunnelene 2-1 nord og 
2-2 sør, og 2-2 nord og 2-3 sør. Det anbefales avskoging kun til vegformål 
og ikke utover dette. Dette gjelder området øst for planlagt vegtrasé. Dersom 
det er for lite skog øst for veglinjen og vinden kommer fra Ø-NØ, kan det 
oppstå utfordringer med snøfokk. Det anbefales at rigg- og anleggsområdet 
plasseres vest for planlagt vegtrasé.  

4.4 Vind 

Det forventes ingen utfordringer med vind i planområdet. Vindforholdene har 
ikke gitt driftsproblemer langs eksisterende E6 og det er ikke planlagt større 
bruer i planområdet. 

4.5 Isgang 

Elvene er dimensjonert for 200 års flom og etter 1/3 gjentetning [8]. Det er 
vurdert at det mest sannsynlig ikke er noe problem med tanke på isgang, 
pga. ingen hendelser og dimensjoneringen for flom.  

4.6 Skredvurderinger  

I dette kapitlet er det gjort en vurdering av skredfaren for alle typer skred for 
påhuggsområdene. Utenom dette er det utført en vurdering av skredtyper 
angitt i aktsomhetskartet langs planlagt vegtrase.  

Eksisterende skredpunkt Ulvsvågskaret vurderes å ikke være relevant for ny 
veglinje pga. avstanden. 

Profil 0 – 2400 

Det er ikke registrert tidligere skredhendelser i NVDB [6] og Skredatlas.no [7]. 
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Strekningen ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred (Tegning 3). Det 
er ikke observert tegn på tidligere skredhendelser i terrenget. Det finnes 
potensielle små løsneområder for snøskred i terrenget. Mindre snøskred kan 
løsne i mindre områder i løvskogen, men det er lite sannsynlig at det når ny 
veg. 

Strekningen ligger innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred 
(Tegning 3). Det er ikke observert tegn til tidligere skredhendelser. Det er 
observert et definert bekkeløp i området ved profil ~1280, utenfor 
aktsomhetsområdet for jord- og flomskred. Bekkeløpet er ikke spesielt dypt 
eller bredt, se foto 3. Fremtidige sørpeskred og flomskred av betydelig 
størrelse regnes som lite sannsynlig.   

Strekningen ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for steinsprang, men det 
er observert spredte ur-blokker i terrenget, et godt stykke fra ny veg. 
Eventuelle steinsprang vil stoppe før ny veg da terrenget slaker ut.  

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred på planlagt vegtrase.  

Tunnel 2-1 Søndre påhugg (profil nr. ~2880) 

Påhugget ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for snø-, stein-, og jord- 
og flomskred. 

Det er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her. Det er ingen 
tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen og ingen typiske løsneområder 
for stein, snøskred og jord- og flomskred er påvist.  

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred på planlagt vegtrase.  

Tunnel 2-1 Nordre påhugg (profil nr. ~3170) 

Påhugget ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for snø-, stein-, og jord- 
og flomskred. 

De blokkene som ble observert rundt påhuggsområdet vurderes å stamme 
fra utsmeltingsmorene.  
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Det er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her. Det er ingen 
tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen og ingen typiske løsneområder 
for stein, snøskred og jord- og flomskred er påvist.  

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred på planlagt vegtrase.  

Tunnel 2-2 Søndre påhugg (profil nr. ~3400) 

Påhugget ligger like utenfor aktsomhetsområder for snøskred (Tegning 5). 
Det er ingen typiske løsneområder for snøskred som er påvist her, og ingen 
tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen.  

Det er observert en del ur i skråningen ved påhuggsområdet og nedre del av 
skråningen som vurderes å være fra steinsprangaktivitet fra bergpartiet over 
(foto 7 og 9). Dette området bør renskes og sikres før anlegget startes. 

Påhugget ligger utenfor aktsomhetsområdet for jord- og flomskred. Det er 
ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her.  

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, og jord- og flomskred, men at 
det er fare for steinsprang.   

Tunnel 2-2 Nordre påhugg (profil nr. ~3880) 

Påhugget ligger delvis innenfor aktsomhetsområder for snøskred (Tegning 
6). Det er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her. Det er ingen 
tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen og ingen typiske løsneområder 
for snøskred er påvist.  

Påhugget ligger utenfor aktsomhetsområdet for steinsprang og jord- og 
flomskred. Det er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her.   

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred på planlagt vegtrase.  

Tunnel 2-3 Søndre påhugg (profil nr. ~5130) 

Påhugget ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for snø-, stein-, og jord- 
og flomskred.  



 Naturfarerapport til reguleringsplan B11753-NAT-01 E6 Ulvsvågskaret 
 

 
 

Side 18 av 20   

Det er ikke registrert tegn til tidligere skredaktivitet her. Det er ingen 
tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen og ingen typiske løsneområder 
for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred er påvist.  

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred på planlagt vegtrase.  

Tunnel 2-3 Nordre påhugg (profil nr. ~8350)   

Påhugget ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred og jord- og 
flomskred, og i nærheten av aktsomhetsområder for steinsprang (Tegning 7).  

Det er potensiale for at mindre snøskred kan løsne i mindre områder med 
løvskog. Potensielle løsneområder er små og eventuelle mindre snøskred 
vurderes å ikke kunne nå ny vegtrasé. Snøskredfaren vurderes som lav.  

Det er observert blokker som trolig stammer fra ur i skråningen. Det er 
observert få blokker rundt planlagt påhugg. Det er lite sannsynlig at et 
eventuelt steinsprang vil nå ny veglinje. Konservative steinsprang 
simuleringer i RAMMS bekrefter dette, se vedlegg 2.   

Det er ingen tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen. 

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred, steinsprang og jord- og 
flomskred på planlagt vegtrase.  

Profil 9800 - 10200 

Strekningen ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang 
(Tegning 8). Det er ingen registrerte skredhendelser på dagens veg. Det er 
ingen tydelige tegn til skredaktivitet i vegetasjonen.  

Det vurderes at det ikke er fare for snøskred og steinsprang på planlagt 
vegtrase.  

4.6.1 Framtidig forventa skredsannsynlighet og øvrig naturfare 

Øvrige naturfarer er vurdert tilfredsstillende lav. 

Framtidig forventet skredsannsynlighet er basert på befaring i terrenget og 
registrerte opplysninger i Vegkart/NVDB [6]. 
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Forventet skredsannsynlighet for nordre påhugg tunnel 2-3 (profil nr. 8350) 
er mindre enn 1/50. Etter tabell 1.12 i håndbok N200 er dette ansett som 
akseptabel restrisiko [1]. Tiltak anbefales ikke.  

Det er vurdert tilfredsstillende lav skredfare for store deler av 
prosjektområdet, bortsett fra Tunnel 2-2 søndre påhugg.  

Tunnel 2-2 Søndre påhugg (profil nr. ~3400) 

Forventet skredsannsynlighet for steinsprang for dette området er estimert til 
rett over 1/50. Dette er ikke en akseptabel restrisiko i henhold til N200, se 
tabell 1.12. Tiltak anbefales for få ned skredsannsylighet. 

5 ANBEFALTE SIKRINGSTILTAK 

Det anbefales sikringstiltak ved søndre tunnelpåhugg i Tunnel 2-2. Det 
anbefales en tunnelportallengde på totalt 10 meter for å sikre mot 
steinsprang. Rest risiko for steinsprang etter tiltak er utført blir 
tilfredsstillende lav.  

Før byggingen kan starte anbefales det at skråningen over tunnelinnslaget 
renskes og sikres med bolt og eventuelt nett.  

Tunnelportal må dimensjoneres for steinsprang. Forventet blokkstørrelse på 
0,5 m³.  

6 VIDERE ARBEID 

1. Simulere steinsprang for å bestemme endelig portallengde. 
2. Utføre målinger for å undersøke fare for snøfokk mellom tunnelene 2-

1 nord og 2-2 sør, og 2-2 nord og 2-3 sør. 
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FOTOVEDLEGG   B11753-NAT-01 
Tatt fra rapport B10964 – SKRED - 01  Foto er tatt etter stigende meter-verdi. 

Fotodato: 26.05.2020 
Ev.06 profil 0 - 2400   
                

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 
Tegnforklaring: 
 
   Omtrentlig plassering av planlagt veglinje 

 
 
  Omtrentlig plassering av planlagt påhugg 

 
 
 Omtrentlig plassering av planlagt tunneltrase 
 
 
 
 

 
Foto 1: Terreng fra profil 0 til ~profil 500 
 
 
 
 



FOTOVEDLEGG   B11753-NAT-01 
Tatt fra rapport B10964 – SKRED - 01  Foto er tatt etter stigende meter-verdi. 

Fotodato: 26.05.2020 
Ev.06 profil 0 - 2400   
                

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 
Foto 2: Videre fra ~profil 500 til ~profil 2400 
 

 
Foto 3: Definert bekkeløp ved ~profil 1280 
 



FOTOVEDLEGG  B11753-NAT-01 
Foto 4 og 6 tatt fra B10964 – SKRED - 01  Fotodato: 19.05.2020, 26.05.2020 og 

27.09.2021 
Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-1   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 

 
Foto 4: Karakteristisk bilde av påhuggssområde tilhørende påhugg sør T2-1. 
 
 
 



FOTOVEDLEGG  B11753-NAT-01 
Foto 4 og 6 tatt fra B10964 – SKRED - 01  Fotodato: 19.05.2020, 26.05.2020 og 

27.09.2021 
Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-1   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 
Foto 5: Påhuggsområde til tunnel 2-1 nord. 
 

 
Foto 6: Omtrentlig plassering av nordre påhugg Tunnel 2-1. 



FOTOVEDLEGG  B11753-NAT-01 
Foto 8-10 er tatt fra B10964 – SKRED - 01  Fotodato: 11.02.2019, 19.05.2020, 

20.05.2020 og 27.09.2021 
Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-2   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 

 
Foto 7: Omtrentlig påhuggsområde Tunnel 2-2 sør. 

 
 
 
 
 
 

Påhuggssområde 



FOTOVEDLEGG  B11753-NAT-01 
Foto 8-10 er tatt fra B10964 – SKRED - 01  Fotodato: 11.02.2019, 19.05.2020, 

20.05.2020 og 27.09.2021 
Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-2   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 
Foto 8: Midt i søndre påhuggsområde, Tunnel 2-2. 

 
 
 
 
 
 



FOTOVEDLEGG  B11753-NAT-01 
Foto 8-10 er tatt fra B10964 – SKRED - 01  Fotodato: 11.02.2019, 19.05.2020, 

20.05.2020 og 27.09.2021 
Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-2   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 

 
Foto 9: Søndre påhuggsområde, Tunnel 2-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FOTOVEDLEGG  B11753-NAT-01 
Foto 8-10 er tatt fra B10964 – SKRED - 01  Fotodato: 11.02.2019, 19.05.2020, 

20.05.2020 og 27.09.2021 
Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-2   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 
Foto 10: Omtrentlig plassering av nordre påhugg, Tunnel 2-2. 
 

 
Foto 11: Nordre påhuggsområde Tunnel 2-2 



FOTOVEDLEGG   B11753-NAT-01 
Foto 12-14 er tatt fra B10964 – SKRED – 01 
og B11753-GEOL-01 

 Fotodato: 31.10.2019, 26.05.2020 og 
27.09.2021 

Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-3   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 

 
Foto 12: Omtrentlig plassering av søndre påhugg, Tunnel 2-3. 
 

 
Foto 13: Oversiden av søndre Tunnel 2-3 
 



FOTOVEDLEGG   B11753-NAT-01 
Foto 12-14 er tatt fra B10964 – SKRED – 01 
og B11753-GEOL-01 

 Fotodato: 31.10.2019, 26.05.2020 og 
27.09.2021 

Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-3   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 

 
Foto 14: Omtrentlig plassering av nordre påhugg Tunnel 2-3. 
 
 
 
 
 



FOTOVEDLEGG   B11753-NAT-01 
Foto 12-14 er tatt fra B10964 – SKRED – 01 
og B11753-GEOL-01 

 Fotodato: 31.10.2019, 26.05.2020 og 
27.09.2021 

Ev.06 Ulvsvågskaret    
Tunnel 2-3   

Statens vegvesen Geofag - Utbygging 

 

 
Foto 15: Nordre påhuggsområde Tunnel 2-3. 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2: 
Simulering steinsprang ved nordre påhuggsområde for Tunnel 2-3 
 
Det er gjort simuleringer i RAMMS Rockfall for steinsprang ved nordre påhuggsområde for 
Tunnel 2-3. Simuleringer er utført for å få en forståelse av sannsynlige utløpslengder hvis 
skred av gitt størrelse og friksjonsparametere løsner.  
 
Simuleringene sier ikke noe om sannsynligheten for skred.  
 
Det er brukt konservative parametere for å illustrere «ekstreme» utløpslengder. 
 
Input – parametere: 
Det er brukt konservative parametere for å illustrere «ekstreme» utløpslengder.  Simuleringer 
er basert blokker observert i skredsåret ved Skilvassbakk, som er et par km i sørlige retning. 
Følgende input parametere er brukt: 
 

• Blokk: 7.0m3, 2.02m3, 8.03m3 (Basert på blokker observert i skredsåret ved 
Skilvassbakk) 

• Terreng: «medium soft» terreng hardhet  
• Skog:  

o Et scenario hvor granskogen er hogd ned 
o Resterende terreng er løvskog: «Open forest»  

• Utløsningspunkt: Bratt bergskrent i øvre del av skråningen  

 

 
Figur: Simulering av steinsprang ved Nordre påhuggsområde for Tunnel 2-3. Ingen simuleringer når påhugget. 

Potensielt løsneområde 

Veglinje 

Påhugg T2.3 Nord 



Vedlegg 3: 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 3: 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 4: 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 5: Forklaring aktsomhetskart jord- og flomskred 

Forklaring aktsomhetskart for jord- og flomskred 

Beskrivelse 

Aktsomhetskartene for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer 
løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Kartene ble 
publisert i 2014.  

Bruksområde 

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder som potensielt kan bli rammet av 
disse skredtypene. Kartet er ment som et grunnlag for en første vurdering av jord- og 
flomskredfare i forbindelse med arealplanelling og utbygging, i områder der skredfaren ikke 
er kartlagt mer detaljert. Kartene sier ingenting om sannsynlighet, og kan derfor ikke brukes 
for å vurdere utbygging etter sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift.  

Riktig detaljeringsgrad vises når kartene betraktes i målestokk ca 1:50 000. 

Detaljeringsgrad 

Kartene er laget ved hjelp av to ulike numerisk-topografisk modeller; en for kildeområder og 
en for skredutløp der inngangsparameterne er manuelt kalkulert og justert i forhold til 
terrengform, geologi og tidligere skredaktivitet i området. Både identifiseringen av 
kildeområder og utløpsmodelleringen er basert på Kartverkets nyeste digitale høydemodell 
(DHM) med 10 m oppløsning (2012).  

For identifisering av kildeområder for jord- og flomskred brukes en empirisk tilnærming 
som analyserer tre topografiske egenskaper; helning, planarkurvatur og størrelse på det 
vanntilførende område for hver DHM-celle med GIS-basert verktøy. En celle er regnet som et 
kildeområde når den oppfyller terskelkriteriene for alle de tre egenskapene samtidig. 
Terskelverdiene er tilpasset for ulike regioner som er inndelt etter følgende prosedyre: 1) 
Hele landets areal er kategorisert i 3 klasser etter hvor mye jordskredaktivitet man har 
observert fra flybilder; høy, middels eller lav skredaktivitet, 2) Tilsvarende er landområdene 
delt i 3 klasser m.h.t. type løsmassedekke; skredavsetninger, øvrige løsmasser eller bart 
fjell, 3) 2 klasser for høydemodellens grunnlagsdatakilde (FKB data eller N50 data). Totalt gir 
dette 18 ulike sett av terskelverdier.  

Skredutløpet blir beregnet fra hvert kildeområde ved hjelp av en ‘multiple flow direction’ –
modell, som tar hensyn topografien langs utløpet. Helningsvinkelen nedover fra 
kildeområdet og en angitt energibegrensning i modellen bestemmer skredets 
utløpsrekkevidde. Modellen tar ikke hensyn til vegetasjon og bebyggelse. Andre 
terrenginngrep som f.eks skogsbilveg, vil bare påvirke modelleringen av skredutløpet i den 
grad inngrepet synes i DHM. Feltarbeid ble gjort på utvalgte steder over hele landet for 
justering av både kildeområde- og utløpsmodellen og fastsetting av terskelverdier.  

(Kilde – http://www.skrednett.no) 
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