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SAMMENDRAG 

På oppdrag fra ØB Maskin har Multiconsult utført vurdering av den reelle skredfaren fra bratt terreng i henhold til Plan- 
og bygningsloven (TEK17), for masseuttak i Jøkelfjord i Kvænangen kommune i Finnmark. 

Basert på utførte analyser konkluderes det med at sannsynlighet for at planområdet kan nås av skred eller av 
sekundæreffekt av skred er lavere enn 1/100. Dermed tilfredsstiller området kravene til sikkerhet mot skred fra bratt 
terreng beskrevet i TEK17 for bygg tilhørende sikkerhetsklasse S1. 

Denne vurderingen gjelder for dagens terreng-, klima- og vegetasjonsforhold. Ved vesentlige endringer av de 
overnevnte forholdene kan konklusjonen bli annerledes. 

1 Innledning 
I forbindelse med reguleringsarbeider for masseuttak på del av eiendom gnr./bnr. 8/5 i Kvænangen 
kommune, er det ifølge NVE Atlas avklart at det aktuelle området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for skred i bratt terreng. Kommunen har dermed lagt til grunn at det er behov for å gjøre en 
faresonekartlegging iht. TEK 17 for alle skredtyper i bratt terreng.  

Multiconsult er engasjert i prosjektet for å utføre en skredfarevurdering med fastsettelse av samlet 
skredfaresone med sannsynlighet 1/100 i hht. TEK 17. 

 Undersøkt område og befaring 

Det aktuelle området er en nordvendt skråning som vender mot Jøkelfjorden. 

Det er et alpint landskap rundt fjorden. Det er opplyst av lokalbefolkningen at det fra enkelte 
skråninger rundt fjorden går årlige snøskred som når helt ned til fjorden.   

Befaring i området ble utført til fots opp til om lag kote 50, den 9. september 2020. På del av 
befaringen var oppdragsgiver tilstede. På befaringsdagen var det god sikt og 10°C. For oversikt over 
kartlagt og vurdert område, se figur 1 og figur 3. 

 Sikkerhetskrav 

Undersøkelsene er gjort i henhold til kravene for sikkerhet mot skred definert i Plan- og 
bygningsloven (TEK17 § 7.3). Sikkerhetskravene er forskjellige til forskjellige type bygninger. Risiko 
med hensyn til ulike typer skred mot bygningsmasser er gitt som en funksjon av sannsynlighet for at 
ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe.  
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Hytter og hus tilhører sikkerhetsklasse S2 mindre uthus/lager og naust tilhører S1. Det planlegges 
masseuttak med eventuelt mindre lagerbygg i nærheten. 

 Grunnlagsdata 

I terrenganalyser i GIS er det benyttet terrengmodell med oppløsning 10 x 10 m tilgjengelig fra 
www.hoydedata.no. 

Flyfoto fra www.norgeibilder.no går tilbake til 2008. Gjennomgang av flybilder viser ingen direkte 
endringer på avsetninger i området. Det er så lite vegetasjon at eventuelle endringer vil ikke 
nødvendigvis være synlige. 

 

Figur 1. Oversiktskart, vurdert område omtrentlig avmerket med stjerne. 

 

2 Områdebeskrivelse 

 Topografi og vegetasjon 

Området ved masseuttaket ligger ved foten av en nordvendt skråning i ytre del av Jøkelfjorden, figur 
1. Kartleggingsområdet er et tidligere mindre masseuttak sør for Jøkelfjordveien, og det ønskes nå å 
utvide dette mot øst. 

Det er tilnærmet flatt i kartleggingsområdet som strekker seg opp til om lag kote 30. Videre mot 
sørøst fortsetter et område med <10 graders helning helt opp til om lag kote 80. Dette er en slags 
renneform i terrenget, se figur 3. På begge sider av denne er terrenget anelsen brattere men fortsatt 
<25 grader. Først ved kote 110-120 blir helningen i skråningen >25 grader. Ved om lag kote 440 blir 
terrenget >60 grader, her består skråningen av steilt berg. 

 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 2. Bilde som viser deler av planområdet med eksisterende masseuttak , samtomtrentlig potensielt 
akkumuleringsområde for snø avmerket. Sett mot sørøst. 

 

 

Figur 3. Helningskart over vurderte skråninger. Helt nord i kartet ser man forsenkningen i terrenget som har <10 
graders helning. 
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 Avrenning 

Det er ikke noen synlige bekker i det aktuelle vurderingsområdet. Det er enkelte myrlignende 
områder i det flate området mellom brattere delen av skråningen og kartleggingsområdet. Generelt 
er det veldig begrenset dreneringsområde tilknyttet kartleggingsområdet.  

 Berggrunn og løsmasser 

Ifølge NGU sitt berggrunnskart 1:250 000 består berggrunnen i området av en Gabbro, 
amfibolittglimmergneis/skifer. I øvre del av skråningen er det et lag av kvartsitt. 

I følge NGUs løsmassekart består løsmassene i skråningen av skredmateriale og bart berg. 

Marin grense i området ligger på om lag kote 65.  

 Klima 

De nærmeste værstasjonene som måler temperatur er Langfjordjøkelen 915 m.o.h (Id.nr.92910) 
ligger om lag 25 km nordvest for aktuelt område og nedbør Sopnesbukt (Id.nr. 92910) 8 m.o.h ligger 
ca. 20 km sørøst for det aktuelle området. Ved værstasjon Øksfjord Deallja (Id.nr.92860) 560 m.o.h 
måles det vind, denne stasjonen ligger ca. 13 km nordøst for kartleggingsområdet. 

Normalen for årsnedbør er på 1500-2000 mm, av dette kommer ca. 1000 mm vannekvivalenter som 
snø oppe i høyden. (www.eklima.no). Ekstrapolert værdata fra de siste 30 år viser at maks snødybde 
i området ligger på mellom 150-200 cm. Området erfarer den største mengden nedbør på 
sensommeren og høsten. 

Dominerende vindretning på vinterstid er uti fra dataen som er nærmeste tilgjengelig er fra Øksfjord- 
Deallja 560 m.o.h indikerer at vind fra sørøst er den kraftigste og er vanligste vindretningen. Se figur 
4.  

Det er kjent at nedbørsfronter kommer oftest inn fra sørvest og vest i området. I perioder erfarer 
området polare lavtrykk. Det er ikke så vanlig med mye nedbør ved vindretning fra sørøst.  

 

Figur 4. Viser vindretninger under vintermåneder ved Øksfjord- Deallja, et område som ligger ca. 13 km nord øst for 
kartleggingsområdet. 

http://www.eklima.no/
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Figur 5. Nedbør før de siste 13 månedene ved værstasjonen Sopnesbukt. Viser at det siste året var mer nedbør 
vintermånedene en hva som er normalen. Yr.no, nye nettsider 08.2020. 

 

For å bedre kunne møte de utfordringer som framtidige klimaendringer vil kunne gi er det blitt 
utarbeidet klimaprofiler for ulike fylker i Norge (https://www.klimatilpasning.no/fylkesoversikt/). I 
klimaprofilene gis et kort sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i 
fylket. Kort sammenfattet forventes det at års nedbøren i Finnmark er beregnet å øke med i 
underkant av 20 % frem til slutten av århundret. Sesongmessig vil nedbøren øke vinterstid med 5 %, 
vårens nedbør øker i de vestlige delene med 10% men over vidde med hela 25% og sommer nedbør 
øker med 25% og høsten med 20%.  

Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø, spesielt nær kysten. 

Økt nedbør forventes i hovedsak på sommeren og høsten. På lengre sikt vil snømengdene bli så 
redusert at faren for snøskred vil avta. Vekstsesongen vil øke med 1-3 måneder, og dette mest i 
kyststrøkene. 

 Skredhistorikk 

Det er i NVE Atlas registrert snøskredhendelser vest for det aktuelle kartleggingsområdet. Lokale 
folk forteller at det er et sted der det nesten årlig kan gå snøskred. Skred vil gå i det området også i 
framtiden, men påvirkningsområdet er ca. 200 m lenger vest for aktuelt område, se figur 6. 

https://www.klimatilpasning.no/fylkesoversikt/
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Figur 6. Bildet viser et konvekst område som til tider erfarer snøskredaktivitet, se avmerket stiplet område. Dette har 
sitt utløp om lag 200 m vest for aktuelt område. Bilde tatt mot sørvest. 

 Tidligere skredfarevurderinger i området 

Det er ikke utført noen skredfarevurdering i området va Multiconsult er kjent med. 

 Eksisterende sikringstiltak 

Det er ingen eksisterende sikringstiltak mot skred i det aktuelle området. 

 Modellering 

Det er ikke utført detaljerte modelleringer med RAMMS avalache, da dette verktøyet vil først og 
fremst fungere for modellering av store og sjeldne skred. Det vurderes at skred med sannsynlighet 
1/100 fra den aktuelle skråningen ikke kan nå ned til kartleggingsområdet.  

3 Skredfarevurdering 

 Generelt 

Følgende skredtyper har blitt vurdert: 

 Steinsprang, steinskred og isnedfall 

 Snøskred, våte og tørre 

 Jord- og flomskred, sørpeskred 

Steinsprang og steinskred opptrer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghelningen er 
større enn 45°. Med steinsprang menes det enkelte eller fåtall blokker (<100 m3) som løsner, mens 
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steinskred er massebevegelser av større bergpartier (opptil 100 000 m3).  Bergnabber som er for små 
til å være avmerket på aktsomhetskart er også vurdert.  

Snøskred utløses vanligvis i terreng med helning mellom 30° og 50°. Dersom terreng er brattere glir 
snøen ut i mindre mengder og det dannes ikke større snøskred. 

Jord- og flomskred er løsmasseskred i bratte skråninger. Jordskred er utglidninger og bevegelser av 
vannmettede løsmasser i bratte skråninger utenfor definerte vannveier. Flomskred er hurtige, 
flomlignende skred som hovedsakelig opptrer langs definerte elve- og bekkeløp.  

Sørpeskred er hurtige, flomlignende skred av vannmettet snø, som ofte også river med seg jord og 
annet materiale. 

 Steinsprang og steinskred 

Det er steile bergpartier høgst opp i skråningen ovenfor det aktuelle området, men de er lokalisert 
så langt fra kartleggingsområdet at steinsprang fra disse vil ikke kunne nå ned til 
kartleggingsområdet. Det er altså ikke fare for at steinsprang eller steinskred kan påvirke 
plasseringen av masseuttaket.    

 Snøskred 

Skråningens øverste del er så bratt at snø vil skli ut i mindre mengder og ikke akkumulere store 
mengder snø der. Ved foten av det steile berget er det skredurer med en typisk helning for potensiell 
utløsning av snøskred, se figur 7. Dersom det akkumuleres store mengder snø i disse områdene kan 
det potensielt løsne snøskred. Skredaktivitet fra disse områdene er meget sjeldent da det ikke legger 
seg så mye snø der. På våren kan man erfare mindre våte løssnøskred som stopper før skråningsfot, 
i god avstand, om lag 400 m fra kartleggingsområdet. Det er heller ikke noen skredskadet skog i 
området.  

 

Figur 7. Viser skråningen og med avstanden fra der det potensielt kan løsne snøskred. Bilde er tatt om lag 150 m sør fra 
kartleggingsområdet mot skråningen. 
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Ut fra ovennevnte vurderes med sannsynlighet 1/100 at snøskred ikke vil kunne nå det aktuelle 
kartleggingsområdet.  

 Jordskred 

Det er i NGU.no registrert skredmateriale i skråningen ovenfor kartleggingsområdet. Det er ikke noen 
faste vannveier i skråningen. Det er et begrenset dreneringsområde. Ved befaring ble det observert 
godt bevokst ur-materiale i terrenget ovenfor kartleggingsområdet. Det er ikke sannsynlig at 
skredurmaterialet vil bli så vannmettet at det vil skape noen store jordskred i området. Det er ikke 
reell fare for jordskred in i kartleggingsområdet.  

Det aktuelle kartleggingsområdet vurderes å ligge utenfor utløpslengder for jordskred. 

 Flomskred 

Det er ingen bekker/ravinger i området som kan utgjøre fare for flomskred inn mot 
kartleggingsområdet. 

 Sørpeskred 

Det finnes ingen historikk om sørpeskred i området. Terrenget i den tilstøtende skråningen er 
generelt for bratt for at snødekket kan bli vannmettet og føre til sørpeskred. Sørpeskred vurderes 
som en ikke aktuell skredtype. 

 Samlet vurdering av skredfare 

Basert på observasjoner, analyser og tilhørende vurderinger konkluderes det at det kartlagte 
området ikke vil bli berørt av skred med sannsynlighet ≥1/100. Sekundæreffekt av skred er også 
inkludert i vurderingen. 

Det aktuelle kartleggingsområdet ligger utenfor faresone med samlet skredsannsynlighet 1/100, en 
faresone for skred vill ligge et sted om lag 300 m sør for kartleggingsområdet. 

4 Oppsummering 
Området ovenfor det aktuelle kartleggingsområdet er relativt slakt <25 grader i om lag 400 m sør for 
kartleggingsområdet. Videre opp er det skredurmasser under steilt berg. Fra området ved skredur 
kan det potensielt løsne mindre snøskred, men disse vil ikke kunne nå ned til kartleggingsområdet.  

Det aktuelle planområdet vurderes å ligge utenfor samlet skredfare med årlig nominell sannsynlighet 
≥1/100. Ifølge TEK 17 er utbygging av S1 bygg tillatt uten behov for avbøtende tiltak mot skred. 

 

 

 


