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NAVN 
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Innledning 

Sweco Norge AS har på oppdrag for Statens vegvesen Region nord utført en 

skredfarevurdering av planlagt regulert område ved Storstein fergeleie i Skjervøy kommune 

(Figur 1). Området ligger delvis innenfor NVE sine aktsomhetskart for jord- og flomskred og så 

vidt innenfor NVE sitt aktsomhetskart for steinsprang og snøskred (utarbeidet av NGI).  

 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet (rødt, stiplet omriss). 

Grunnlag og metodikk 

Arbeidet er utført med hensikt å kartlegge faresoner for skred som tilsvarer største aksepterte 

skredfare for bygg i sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 i TEK 17 § 7-3 [1]. Forskriften, samt 

relevante skredtyper er omtalt nærmere i vedlegg 1. Det planlagte tiltaket med 

Roger Sørstø Andersen (24. jan. 2020)

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHvod2-bRPDU7phY5mwz4QNX9QOYOceXn
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHvod2-bRPDU7phY5mwz4QNX9QOYOceXn
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biloppstillingsplass og venterom er vurdert å falle inn under sikkerhetsklasse S2 og har dermed 

krav om at den årlige nominelle sannsynligheten for skred ikke er større enn 1/1000. Notatet 

bygger på rapportmal utarbeidet av NVE for kartlegging av skredfare i bratt terreng og følger for 

øvrig NVE sin veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng [2]. 

Tidlig i arbeidet ble det gjennomført en analyse av tilgjengelige, digitale kartdata [3, 4], blant 

annet analyse av terrenghelning. Det er også utført en befaring i området av geolog Espen 

Eidsvåg den 3. desember 2019. Det er også gjort enkelte modelleringer av utløpslengder for 

skred ved hjelp av programvaren RAMMS Avalanche for snøskred [5]. Basert på omtalt 

informasjon og analyser er det gjort en faglig vurdering av skredfaren som resulterer i faresoner 

for skred. 

Dette notatet omtaler skred fra naturlig terreng innenfor det kartlagte området. Murer, fyllinger, 

skjæringer og andre menneskeskapte elementer som kan medføre fare er ikke vurdert basert 

på TEK17 § 7-3.  

Områdebeskrivelse 

Topografi og helning 

 

Figur 2: Helningskart over planområdet (rødt, stiplet omriss) og skråningen over det. Terrenghelning er 

angitt med grått (0-10°), grønt (10-25°), gult (30-45°), oransje (45-60°) og rødt (60-90°).  
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Bearbeidede kartdata fra Statens kartverk [3] viser at terrenget i området for det meste heller 

slakere enn 30° i den nedre delen av skråningen (Figur 2). Fra omtrent kote 200 og oppover 

tiltar helningen i den nordvestlige delen av skråningen, mens terrenget lenger sør har helning 

slakere enn 30° opp til ca. kote 400. Fra ca. kote 500 og opp til fjellet Breikågen (683 moh.) er 

terrenget stedvis brattere enn 45°. Terrenget preges av en forholdsvis jevn ryggform øst for 

Breikågen, mens det sørøst for toppen er en mer markert forsenkning.  

Berggrunn 

NGU sine berggrunnskart [6] viser at området består av kvartsitt/arkose enkelte steder langs 

fjorden, granat-glimmerskifer sentralt i skråningen og gabbro øverst i skråningen opp mot 

Breikågen. Berget er eksponert i enkelte skrenter i nedre og øvre del av terrenget, men det er 

lite berg eksponert i den sentrale delen av skråningen. 

Løsmasser 

NGU sine løsmassekart [7] viser at området består av marine strandavsetninger nederst ved 

fjorden. Mesteparten av skråningen over dette er kartlagt som tynn morene eller bart fjell. Det er 

også kartlagt en liten lomme med randmorene, samt forvitringsmateriale i den øverste delen av 

skråningen opp mot Breikågen. 

 

Figur 3: Løsmassekart for området fra NGU. 
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Drenering 

Topografiske kart for området [4] viser at det går en rekke mindre bekkeløp i terrenget som 

drenerer ned mot fjorden rett nordvest for planområdet. Den største av bekkene følger et 

markert søkk i terrenget som kan følges omtrent fra fjorden og opp til forsenkningen sørøst for 

Breikågen. Det er også kartlagt enkelte andre mindre bekker i terrenget på topografiske kart for 

området.  

Vegetasjon 

Vegetasjonen i området består av tynn bjørkeskog lengst ned i skråningens, mens det over ca. 

50-100 moh. er bart terreng eller bare spredte trær (Figur 4).  

 

Figur 4: Dronebilde tatt mot sørvest som viser oversikt over området for fergeleiet og skråningen over. 
Fjellet Breikågen kan skimtes øvest til høyre i figuren. 

Klima 

Det er hentet klimadata fra Meteorologisk institutt for den målestasjonen Skjervøy (48 moh.) 

som har vært i drift siden juli 1936 [8]. Stasjonen har imidlertid kun nedbørsdata fra 2010. 
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Stasjonen ligger omtrent 5 km øst for det kartlagte området. Vinddata er hentet fra stasjonen 

Arnøya – Trolltinden (850 moh.) som ligger om lag 17 km vest-nordvest for planområdet. 

Dataene viser at gjennomsnittstemperaturen er under 0°C i månedene november til mars (Figur 

5) og en årsmiddeltemperatur på 3°C. Området har en årsmiddelnedbør på 830 mm. Oktober er 

den desidert mest nedbørsrike måneden, men i hele perioden august-februar er det en del 

nedbør.  

I perioden fra 2010-2019 var den mest ekstreme 1-døgns nedbørshendelsen den 2. november 

2015 da det kom 44 mm nedbør. Den mest nedbørsrike 3-døgnshendelsen var den 24-26. 

februar 2013 da det kom til sammen 72,5 mm nedbør. Beregninger av forventede 

nedbørsmengder med returperioder 100 og 1000 år er angitt i Tabell 1. 

Vindmålinger tyder på at både østlige, sørlige og vestlige vinder er fremtredende i regionen 

(Figur 6). Det bemerkes imidlertid at vinddata bare stammer fra de siste 5 årene. 

Den største snødybden som er målt i perioden 2010-2019 er 131 cm som ble målt 8. april 2018. 

Tabell 1: Data og beregninger for ekstremnedbør fra eklima.no [8]. Vinter angir månedene hvor 
gjennomsnittstemperaturen er under frysepunktet, altså november, desember, januar, februar og mars. 

Påregnelig maksimal nedbør 1 døgns 

nedbør år 

1 døgns 

nedbør vinter 

3 døgns 

nedbør år 

3 døgns 

nedbør vinter 

100 år (Gumbel) 63 mm 66 mm 89 mm 86 mm 

1000 år (Gumbel) 78 mm 85 mm 109 mm 108 mm 

100 år (Nerc) 73 mm 72 mm 104 mm 97 mm 

1000 år (Nerc)  112 mm 110 mm 151 mm 142 mm 

Maksimal observert nedbør 44 mm 44 mm 72,5 mm 72,5 mm 
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Figur 5: Middeltemperatur- og nedbør fra målestasjonen Skjervøy i normalperioden 1961-1990 [8].  
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Figur 6: Dominerende vindretninger ved målestasjonen Arnøya - Trolltinden. 

Historiske skredhendelser 

I NVE sin skreddatabase [9] og Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank [10] ligger det inn 5 

skredhendelser som er registrert på nøyaktig samme plassering direkte på fergekaien, men det 

foreligger overhodet ingen informasjon om disse, og det er grunn til å tro at det dreier seg om 

feilregistreringer. 

I NVE sin skreddatabase er det også registrert tre snøskredhendelser i den øvre delen av 

skråningen sør for Breikåga i 2017, 2018 og 2019. Det foreligger ikke så mye informasjon om 

disse, og det er ingenting som tyder på at dette er skred som har gått ned mot vei eller 

bebyggelse.  

På befaringsdagen var det forholdsvis mye vindblåst snø og det ble observert enkelte mindre 

snøskred i øvre deler av skråningen. Disse var i størrelsesorden 10-30 m fra topp til bunn. 

Eksisterende skredfarevurderinger 

Sweco kjenner ikke til at det er utført noen skredfarevurderinger i området tidligere. 

Eksisterende skredsikringstiltak 

Sweco kjenner ikke til at det er utført noen skredsikringstiltak i området tidligere. Det er gjort 

uttak av masser i et område rett vet for planområdet, trolig i forbindelse med bygging av molo. 
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Skredfarevurdering 

Steinsprang og steinskred 

Det finnes enkelte brattere skrenter i den øvre delen av terrenget hvor det i prinsippet vil kunne 

løsne steinsprang. Det er ikke observert betydelig avsetninger etter steinsprang annet enn rett i 

underkant av disse, og terrenget er for slakt til at slike skred vil kunne nå langt nedover. Også i 

nedre del av terrenget er det enkelte lavere skrenter. Eventuelle utfall her vurderes å ville 

stoppe opp rett i underkant av skrentene. 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for steinsprang i planområdet er mindre enn 

1/5000. Vi bemerker imidlertid at det er en utsprengt veiskjæring på oppsiden av dagens vei. 

Det er ikke gjort vurdering av stabiliteten på denne. Ved eventuell ny utsprengning i skjæringen 

må det ivaretas at det sikres tilstrekkelig for å forhindre utfall.  

Jordskred og flomskred 

Det er et betydelig løsmassedekke i skråningen, men de fleste steder er det i slakeste laget for 

utløsning av jordskred. Det er heller ikke observert spor etter tidligere jordskred eller flomskred. 

Bekkene som er observert i skråningen er svakt erodert inn i terrenget, men ikke i den grad man 

ville forventet for et område med hyppige skredhendelser. Selv om det ikke kan utelukkes at 

slike skredhendelser kan forekomme er det veldig lite tegn på at det har skjedd tidligere, og det 

vurderes som lite sannsynlig med fremtidige løsmasseskred. Hvis det skulle gå slike skred vil de 

i de fleste tilfeller følge dreneringskanalene som går ned i fjorden nordvest for planområdet. 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for jordskred og flomskred i planområdet er 

mindre enn 1/5000. 

Sørpeskred 

Sørpeskred utløses som regel i områder hvor det snøen kan bli overmettet på vann, f.eks. i 

forbindelse med terskler som hindrer at snø drenerer ut. Det er ikke identifisert ideelle 

løsneområder for sørpeskred i skråningen over planområdet. Det er heller ikke noen tydelige 

spor etter slike skred fra tidligere, selv om det ikke i seg selv er bevis på at sørpeskred tidligere. 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for sørpeskred i planområdet er mindre enn 

1/5000. 

Snøskred 

Det er registrert skredhendelser i den øvre delen av skråningen, sør for Breikågen, som dermed 

tyder på at det forekommer skredaktivitet i skråningen. Omtrent hele østsiden av fjellet er 

potensielle løsneområder for snøskred da terrenget stort sett er 30-45° bratt og forholdsvis 

jevnt.  

Klimadataene for området tilsier at det for returperiode på 1000 år kan komme om lag 1 m snø i 

løpet av 1 døgn og 1-1,5 m snø i løpet av 3 døgn. Ved sørvestlige, vestlige og nordvestlige 

vinder kan det også samles betydelige mengder med vindblåst snø i ulike deler av skråningen. 
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Vi vurderer at det for returperioder på 1000 år er realistisk å få utløst snøskred med bruddkant 

på inntil ca. 1,5 m.  

Det er gjort utløpsmodelleringer av snøskred ved hjelp av programmet RAMMS Avalanche av 

flere potensielle løsneområder for snøskred, og med ulike inndataparametere (Figur 7). 

Modelleringene indikerer at snøskred fra en del av løsneområdene vil stoppe opp høyere oppe i 

terrenget, men at skred også i enkelte tilfeller kan nå helt ned til planområdet. I ekstreme og 

kanskje usannsynlige tilfeller indikerer modelleringene at snøskred kan nå helt i sjøen i området 

ved fergeleiet. 

 

Figur 7: Eksempel på utløpslengder av snøskred fra RAMMS Avalanche nær planområdet (rødt, stiplet 
omriss). Potensielle løsneområder for skred nær Breikågen er angitt med sorte, stiplede linjer. 
Skredhastighet er angitt i grønt (1-5 m/s), gult (5-10 m/s), oransje (10-12,5 m/s), rødt (12,5-15 m/s), brunt 
(15-20 m/s) og sort (>20 m/s). Figuren viser en oppsummering av modelleringer med bruddkant 1,5 m. 

Vi vurderer at den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred i området er større enn 1/1000 

for et begrenset område ved dagens fergeleie (Figur 8). For et noe større område vurderes den 

årlige nominelle sannsynligheten for snøskred å være større enn 1/5000. Vi vurderer at det ikke 

er noen deler av planområdet hvor den årlige nominelle sannsynligheten for snøskred er større 

enn 1/100. 
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Figur 8: Faresonekart for planområdet (rødt, stiplet omriss). Faresoner mer årlig nominell sannsynlighet for 
skred er angitt i rødt (større enn 1/1000) og oransje (større enn 1/5000). Det er ingen deler av planområdet 
som har årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/100. Hvit stjerne angir at snøskred er 
dimensjonerende skredtype. 

Oppsummering og anbefalte tiltak 

Vi har vurdert skredfaren for et planområde ved Storstein fergeleie. Innenfor planområde er det 

vurdert å være fare for snøskred i et begrenset område. Dersom det skal bygges tiltak som 

faller inn under sikkerhetsklasse S2 eller S3 innenfor sonene med årlig nominell sannsynlighet 

større enn henholdsvis 1/1000 og 1/5000 må det utføres skredsikringstiltak. Dersom man 

unngår å plassere tiltak innenfor faresonene vil det ikke være nødvendig med skredsikring. 

I dette området vil det mest aktuelle tiltaket være å plassere en stoppvoll mot snøskred i 

terrenget rett over planområdet (Figur 9). Vollen må minst dekke bredden av arealet nedstrøms 

som er planlagt benyttet. En voll i området vil trolig måtte være i størrelsesorden 6-8 m høy for å 

ha tilstrekkelig effekt mot snøskred. Eventuelle sikringstiltak mot skred må detaljprosjekteres av 

geolog/geotekniker og utføres av firma med erfaring innenfor skredsikring. 

Det presiseres at det ikke vil være behov for skredsikring dersom man unngår å plassere tiltak 

tilhørende sikkerhetsklasse S2 i sonen med skredfare større enn 1/1000 (og tiltak tilhørende 

sikkerhetsklasse S3 i sonen med skredfare større enn 1/5000).  
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Figur 9: Anbefalt skredsiking dersom det skal anlegges tiltak tilhørende sikkerhetsklasse S2 innenfor 
sonen med årlig nominell sannsynlighet for skred større enn 1/1000. Oransje linje angir sikringsvoll.  
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Vedlegg 

1. Sikkerhetsklasser og skredtyper 
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VEDLEGG 1 - SIKKERHETSKLASSER OG 

SKREDTYPER 

 

Sikkerhetsklasser for skred 

Akseptkriterium for skredfare er gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. Sikkerhetskravene er 

skildret og tolket i rettledningen til forskriften (www.dibk.no).  

Sikkerhetskravene i TEK17 gjelder for nye byggverk. Kravene vil også gjelde ved utbygginger 

og nybygg knyttet til eksisterende byggverk.  

Byggverk der konsekvensene av skred er særlig stor skal ikke plasseres i skredfarlig område. 

Dette gjelder for eksempel byggverk som er viktig for regional og nasjonal beredskap og 

krisehandtering, samt byggverk som er omfattet av storulykkeforskriften.  

For byggverk i skredfareområde skal kommunen alltid fastsette sikkerhetsklasse. Kommunen 

må se til at byggverk blir plassert trygt nok i forhold til de 3 sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 

(tabell 1).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK17 § 7-3. 

Sikkerhetsklasse for 

skred 

Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

 

I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Dette kan være byggverk der personer 

normalt ikke oppholder seg. Garasjer, uthus, båtnaust, mindre brygger, lagerbygninger med lite 

personopphold er eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. For bygg i 

denne sikkerhetsklassen skal den årlige nominelle sannsynligheten for skred ikke være større 

enn 1/100. Altså kan de ikke plasseres innenfor soner med skredfare større enn 1/100, men de 

kan plasseres innenfor soner med skredfare større enn 1/1000 og 1/5000. 

I S2 inngår byggverk der skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan være byggverk der 

det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er middels økonomiske eller 

andre samfunnsmessige konsekvenser. Boliger med maksimalt 10 boenheter, arbeids- og 

publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssteder der det normalt oppholder seg maksimalt 25 

personer, driftsbygninger i landbruket, parkeringshus og havneanlegg er eksempler på byggverk 

som kan inngå i denne sikkerhetsklassen. For bygg i denne sikkerhetsklassen skal den årlige 

nominelle sannsynligheten for skred ikke være større enn 1/1000. Altså kan de ikke plasseres 

innenfor soner med skredfare større enn 1/100 og 1/1000, men de kan plasseres innenfor soner 

med skredfare større enn 1/5000. 
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I S3 inngår byggverk der skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan være byggverk med 

flere boenheter og personer enn i S2, samt for eksempel skoler, barnehager, sykehjem og 

lokale beredskapsinstitusjoner. For bygg i denne sikkerhetsklassen skal den årlige nominelle 

sannsynligheten for skred ikke være større enn 1/5000. Altså kan de ikke plasseres innenfor 

soner med skredfare større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000. 

Det er også krav til sikkerhet for tilhørende uteareal, men TEK17 åpner for at kommunen kan 

vurdere kravet til sikkerhet basert på eksponeringstiden for personer. 

TEK17 åpner for at byggverk i S1-S3 kan oppnå nødvendig sikkerhet ved at det blir gjennomført 

sikringstiltak. 

Skredtyper i bratt terreng1 

Følgende skredtyper er aktuelle i kartlegging av skredfare i bratt terreng iht. TEK 17 § 7-3. 

Leirskred og fjellskred vil ikke kunne vurderes på samme måte ut i fra årlige, nominelle 

sannsynligheter, og er ikke vurdert i oppdraget. 

Steinsprang og steinskred 

Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, 

bruker vi begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der 

steinmassene (én eller et fåtall steinblokker) til sammen har et relativt lite volum, inntil noen 

hundre kubikkmeter (m3). Når steinmassene til sammen oppnår et volum fra noen hundre til 

flere hundre tusen m3, snakker vi om steinskred. Steinblokkene beveger seg nedover stort sett 

uavhengig av hverandre. I et steinskred splitter blokkene ofte i mindre deler på vei nedover 

skråningen, mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang. Der hvor det over lang tid har gått 

mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (ofte kjegleformet) med de groveste 

steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg løsmasser 

underveis, og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker 

og elveløp. Hvis slike skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger. 

Jordskred 

Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i 

vannmettede løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca. 25 graders helning, 

men kan også løsne i slakere terreng enn dette. Jordskred i denne type bratt terreng kan 

ganske grovt omtales som kanaliserte og ikke-kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke 

løsmasseavsetninger, mens sistnevnte forekommer gjerne der løsmassedekket er tynt. Et 

kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en bruddsone, før det skjærer en kanal i løsmassene 

som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere skred. Skredmasser kan også gå over 

kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt med kanalen (leveer). Der 

hvor terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid bygger flere slike 

skred fra samme løp en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene løsner 

                                                      
1 Teksten om de ulike skredtypene er hentet fra NVE sin rapportmal for skredfarekartlegging i 
bratt terreng. 
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gjerne i et punkt eller en bruddsone, som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs 

en sone som kan bli gradvis bredere og bredere. Noen slike skred har en trekantform, mens de 

vanligvis er uregelmessige i formen. De groveste massene avsettes nederst som en 

tungeformet rygg. Mindre jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, vannmettet 

jord og leire, gjerne på dyrket mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De er 

særlig vanlige om våren, når jord eller leire kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig 

dype, og de omtales derfor ofte som grunne jordskred. 

Flomskred 

Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og 

bekkeløp og raviner, gjel eller skar der det vanligvis ikke er permanent vannføring. 

Vannmassene kan rive løs og transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær 

og annen vegetasjon i og langs løpet. 

Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (leveer) og oftest i 

en stor vifte. På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere 

masser deponeres utover i vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et 

flomskred kan komme fra store og små jordskred langsetter flomløpet, undergraving av 

tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også 

demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når dammen bryter kan man få en bølge 

av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i løpet. Det høye 

vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde. 

Sørpeskred 

Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan 

det oppstå sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder 

med liten gradient og de oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og 

is. Sørpeskred kan også løsne som følge av snødemte sjøer eller vassdrag. De beveger seg 

vanligvis langs forsenkninger i terrenget og skredmassene i et sørpeskred beveger seg som en 

flytende masse og har langt høyere tetthet enn snøskred. Sørpeskred kan i noen tilfeller 

erodere med seg løsmasser, noe som kan øke tettheten ytterligere. Sørpeskred kan nå langt 

selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de kunne bre seg utover store områder. 

Snøskred 

Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og 

flakskred kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet 

snø oppstår det sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter 

gjerne med en liten lokal utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye 

snøkorn revet med og skredbanen utvider seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller 

kan et løssnøskred oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. Skred med høy hastighet vil mobilisere 

luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt skredvind/fonnvind) med kraft nok til å 

knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et flakskred oppstår når en større 

del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet kan være et svakt sjikt i 



   

 

 

4 (4) 
 
VEDLEGG 1 - SIKKERHETSKLASSER OG 

SKREDTYPER 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i overgangen mot 

bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som ofte 

rekker helt ned i dalbunnen. 

Skredfare og klimaendringer 

I deler av landet vil klimautviklingen kunne øke hyppigheten av skred som knyttet til regn, snø 

og flom. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred. 

Hyppigheten av ekstreme nedbørshendelser vil også kunne gi økt frekvens av steinsprang og 

steinskred. 

Det er likevel ikke grunn til å tro at de svært store, sjeldne skredene vil bli større eller komme 

oftere. Ved kartlegging av faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til en 

ekstra margin som følge av forespeilede endinger i klima. 
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