
 

      

      

      

      

 22.09.2017 Skredfarevurdering, Husøy hotell Maria Hannus Peder E. Helgason Peder E. Helgason 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Kvaløyvegen 156 | Postboks 2274, 9269 TROMSØ | Tlf 77 62 26 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Husøy DOKUMENTKODE 714064-RIGberg-NOT-001 

EMNE Skredfarevurdering, Husøy Hotell TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Senjen Invest AS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus 

KONTAKTPERSON Rolf Bjørnar Tøllefsen SAKSBEH Maria Hannus 

KOPI  ANSVARLIG ENHET 4014 Tromsø Bergteknikk 

 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med planarbeider for Husøy hotell i Lenvik kommune har det framkommet at det aktuelle området ligger 
innenfor aktsomhetsområde for skred iht. NVE Atlas. Dersom man ønsker å etablere hotel i området må den reelle 
skredfaren vurderes i henhold til plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 17) for sikkerhetsklasse S3 (1/5000). 
Multiconsult er engasjert av Senjen Invest AS v/Tøllefsen til å utføre skredfarevurdering for planområdet. 

Skråningen i planområdet består av en markert rygglignende forhøyning, med enkelte partier av berg. 

Det er flere aktive snøskredbaner i skråningene øst for planområdet, men eventuelle skredutløp fra disse vurderes til å 
ikke berøre planområdet. 

Denne vurdering er en samlet vurdering basert på bl.a. feltobservasjoner, værdata, kart- og bildeanalyser, beregninger, 
simuleringer av potensielle skredutløp, samt erfaringsbasert vurdering. 

Aktuelt planområde tilfredsstiller høyeste sikkerhetskravet for skred i bratt terreng i henhold til TEK 17. 

1 Bakgrunn 
Senjen Invest AS v/Rolf Bjørnar Tøllefsen ønsker å utrede den reelle skredfaren i et område der man 
planlegger å etablere et hotell, sørøst for Husa i Lenvik kommune. Se figur 1. 

Området befinner seg ifølge NVE Atlas innenfor utløpsområde for steinsprang og snøskred. Den reelle 
skredfaren må derfor utredes i henhold til plan- og bygningsloven og byggtekniskforskrift TEK 17. 
Multiconsult er engasjert av Tøllefsen til å utføre en detaljert skredfarevurdering for aktuelt 
planområde. 

Multiconsult har i 2012 og i 2014 utført flere skredfarevurderinger for områdene fra Husa og 
nordover.   
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Figur 1. Oversiktskart med omtrentlig plassering av planlagt planområde avmerket. 

Figur 2. Oversiktsbilde over planlagt planområde og omkringliggende skråninger, omtrentlig avmerket, sett 
mot sørøst. 

 

Figur 3. Aktsomhetskart fra NVE Atlas som viser aktsomhetsområde for snø- og steinskred og jord- og flomskred og 
registrerte skredhendelser. Planområdet er omtrentlig avmerket. Modifisert NVE Atlas 12.9.2017 

Omtrentlig plassering planområde 
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Det er gjennomført befaring i aktuelt område. Befaringen ble utført den 16. august 2017 av Maria 
Hannus og Kaja Krogh fra Multiconsult. På deler av befaringen deltok R.B. Tøllefsen. Befaring ble 
utført til fots fra havet og opp til om lag kote 110. Det ble filmet og fotografert med drone i området. 
På befaringsdagen var det klart vær med god sikt og +18oC.  

2 Observasjoner fra befaring og studie 

 Topografi og vegetasjon 

Det aktuelle planområdet ligger i en nordvendt skråning, på kart også omtalt som Bjørnhaugen. 
Området ligger på nedsiden/nordvestsiden av FV 277 Husøyveien som leder ned til Husøy. Området 
som planlegges utnyttet strekker seg fra om lag kote 55 til kote 100 og er en forhøyning som er 
starten på ryggformasjon som avsluttes på oversiden mot FV 277. Se figur 1 og 4. 

 

Figur 4. Viser omtrentlig plassering av planområdet, sett mot nordvest.  

Skråning sørvest 

På vestsiden av aktuelt planområde er det en større ryggformasjon som starter bratt > 27o fra havet 
opp til kote 110. Denne fortsetter videre mot sørøst opp til Riven (372 m.o.h.). Se figur 1-3. 

Langs denne ryggformasjonen, i området rett over planområdet har denne skråningen helninger 
mellom 10-35o. Skråningen har variert topografi med flere mindre forsenkninger og førhøyninger og 
det vokser spredt med løvtrevegetasjon helt opp på ryggen. Se figur 5 og 9. 

 

Figur 5. Bilde over øvre del av planområdet og den nordøstvendte skråningen som leder opp til Riven (372 m.o.h). Sett 
mot sørøst. 
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Skråningen nordøst 

Mot nordøst grenser planområdet mot FV 277 »Husøyvegen». Videre på østsiden av vegen reiser seg 
det en større skråning som strekker seg fra om lag kote 60 opp til Tustern (743 m.o.h). Fra vegen og 
om lag 300 m er terrenget < 27o, ved om lag kote 150 blir skråningen mellom 27-35o. Fra om lag kote 
340 blir det brattere >35o. Se figur 8. 

Den nedre delen av skråningen består av tett løvtrævegetasjon. Fra kote 120 blir det åpne skråninger 
med gress og partier med bart berg. Skråningen framstår som tørr ved befaring, men det renner en 
bekk ned fra toppen på fjellet helt i sør. Det renner også en bekk i bunn på dalen mellom vegen og 
skråningen. Se figur 6, 7 og 8. 

   

Figur 6. A) Nordlig del av den vestvendte skråningen, sett mot nordøst B) Sørlige del av vestvendte skråningen sett mot 
sørøst. 

 

Figur 7. Viser skråningsfoten med bekken som renner i bunn på Husøydalen. 

A B 
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Figur 8. Helningskart over de vurderte skråningene ovenfor planområdet. 

 Geologi 

I følge NGUs geologiske kart, N250 (www.ngu.no) består berggrunnen i planområdet av granitt til 
granodioritt. Bergpartiet i skråningen ovenfor planområdet består også av disse bergartene. Ved 
befaring ble det registrert svaberg av massiv granitt i planområdet.  

I følge NGUs løsmassekart er det i planområdet hovedsakelig morene. I skråningen sørvest for 
planområdet er det bart berg og i skråningen på nordøstsiden er det skredmateriale opp til om lag 
kote 350. Videre opp er det bart berg. 

Ved befaring ble det registrert bart berg flere sted i planområdet, med vegeterte skråninger tett 
innpå. 

Marin grense for området ligger på om lag kote 45. 

 Klima 

Nærmeste målestasjon som måler nedbør, temperatur og vind er Hekkingen fyr (88690), denne 
ligger om lag 8 km nordvest for aktuelt område. 

Det aktuelle området har en årsnedbør mellom 2000-3000 mm. Av total nedbørsnormal er om lag 
500-1000 mm vannekvivalenter i form av snø, hvilket tilsvarer om lag 0,5-1,0 m snø. Mye av total 
nedbøren kommer om høsten og tidlig vinter og da i form av snø. Ref. senorge.no, 2017. 

Dominerende vindretning vinterstid ved Hekkingen fyr om lag 8 km nordøst for aktuelle område, er 
fra SSØ. Ref. eklima.no, 2017. 

For å bedre kunne møte de utfordringer som framtidige klimaendringer vil kunne gi er det utarbeidet 
klimaprofiler for de ulike fylkene. Der gis et kort sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer 
og klimautfordringer i fylket. Kort sammenfattet forventes at årstemperaturen øker med ca. 5o C, og 
nedbøren øker med ca. 15% i løpet av dette århundret sammenliknet med perioden 1971-2000.  Den 
største temperaturøkningen forventes om vinteren. Økt nedbør forventes i hovedsak om sommeren. 
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Det forventes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i lavereliggende 
områder, men det vil fortsatt kunne være enkelte år med betydelige snøfall. Det vil kunne bli flere 
smelteepisoder om vinteren som er en effekt av temperaturendringer. Ref. klimaservicesenter.no, 
2017. 

I de omkringliggende skråningene der det potensielt er snøskredfare, er det i dag vegetasjon i om lag 
hele den nedre delen av skråningene. En av effektene av framtidige klimaendringer er at man kan 
regne med økt vegetasjon og lengre vekst sesong. Man vil også kunne erfare en økning i fryse/tine 
prosesser i bergpartiet som igjen kan gi økt steinsprangfare. Dette med begrunnelse i at det forventes 
en stigning i temperatur men også variasjoner i temperatur både sommer og vinter. 

3 Skredtyper 

 Generellt 

Følgende skredtyper har blitt vurdert: 

 Steinsprang, steinskred og isnedfall 

 Snøskred, våte og tørre 

 Sørpeskred 

 Jord- og flomskred 

Steinsprang og steinskred opptrer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der terrenghelningen er 
større enn 40o-45o. Bergnabber som er for små til å være avmerket på aktsomhetskart er også 
vurdert. Isnedfall fra bratte partier i berget blir også vurdert. 

Snøskred utløses vanligvis i terreng som er mellom 30o og 50o bratt. Dersom terreng er brattere glir 
snøen ut i mindre mengder og det dannes ikke større snøskred. 

Sørpeskred er vannmettet snø som utløses naturlig. Skredene løsner ofte i avrenningsområder som 
bekkedaler og forsenkninger der vann samles. Skredene kan starte i områder med helning mellom 5 
og 25.  Skred av denne typen kan også forekomme ved utløp på snødemte sjøer, elver og lignende. 

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. (NVE.24, 2013). 

4 Skredvurdering 
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for skred i NVE Atlas. 

Det er ikke kjent eller registrert at noen typer av skred har hatt utløp eller berørt det aktuelle 
planområdet. Det er derimot kjent at større snøskred har gått over husene nede ved Husa på 1800-
tallet og skred er registrert langs vegen nord for planområdet. 
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Figur 9. Viser omtrentlig plassering av planområdet. Området ligger oppe på en førhøyning. Sett mot sørøst. 

 Steinsprang 

I følge NVE Atlas sitt aktsomhetskart for skred befinner planområdet seg innenfor aktsomhetsområde 
for steinsprang. Ved befaring i området ble det ikke registrert tegn på steinsprangsaktivitet i 
skråningene i nærhet av planområdet.  

Det er ved befaring observert noen bergpartier med potensielt sprekkeavløste blokker høyest opp i 
den sørvestvendte skråningen. Prosessen med frost og tining i kombinasjon med vann vil kunne føre 
med seg frostsprengningsprosesser i berget. Det er derfor naturlig at det i perioder av året kan 
forekomme steinsprang fra disse bergpartiene i skråningen. Se figur 11. 

Dersom steiner eller is løsner fra bergpartiene vil de i hovedsak stoppe i skråningen nedenfor. Alle 
steiner stopper når de når bunnen av Husøydalen i god avstand fra planområdet. Dette bekreftes 
også med simuleringer i programvaren RocFall. 

Planområdet vurderes ikke å ligge i fareområde for steinsprang eller isnedfall. 

 

Figur 10. Viser mulig sprekkeavløst større steinblokk oppe i skråningens øvre del, avmerket. Sett mot sørøst. 
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 Snøskred 

I følge aktsomhetskart for snøskred i NVE Atlas befinner planområdet seg innenfor 
aktsomhetsområde for skred. Det er i NVE Atlas registrert tidligere snøskredshendelser langs FV 277 
nord for det aktuelle planområdet.  Det er ved befaringen registrert flere potensielle snøskredbaner 
ned i skråningen, øst for det aktuelle planområdet.  

Det er ved befaring studert og identifisert reelle løsneområder for snøskred i skråningen. 

Terrenghelningen i skråningen på vestsiden av planområdet er bratt nok til at det potensielt kan være 
løsneområder for snøskred. Men skråningen består av variert topografi med både forsenkninger og 
forhøyninger. Den er i tillegg bevokst med løvtrevegetasjon helt opp til skråningstoppen. Den type 
variert terreng med vegetasjon gir en stabiliserende effekt og binder sammen snødekket. Der er viktig 
å ikke foreta snauhogst som endrer den gunstige situasjonen i det området. Hogst som er med på å 
vedlikeholde skogen kan gjennomføres. 

Den større skråningen øst for planområdet består mye av bart berg. Skråningen er så bratt at snø vil 
løsne av seg selv før det akkumuleres nok snø til å utgjøre en reell skredfare. Snø vil i all hovedsak 
transporteres bort av vind fra de åpne områdene. Men i enkelte markante områder kan det 
potensielt akkumulere større mengder med snø som potensielt kan utgjøre snøskredfare. Snø vil 
kunne akkumuleres både gjennom intense nedbør i perioder i form av snø men også gjennom 
pålagring av vindtransportert snø. Brattere områder med bart berg vil generelt ikke kunne 
akkumulere store mengder snø på samme måte, da snø vil løsne og skli ut av seg selv. 

 

Herunder beskrives kort potensielle løsneområder for snøskred fra nord til sør, se figur 11 og 12. 

Løsneområde I; Husa sør I og II 

To markante forsenkninger oppe i skråningen fra om lag kote 640 til 540 og et langstrakt område fra 
om lag kote 450 ned til 300. De øvre områdene avgrenses mellom partier med oppstikkende berg.  

Løsneområde I; Husa sør III 

Større område med forsenkning om lag fra kote 620 til 500, avgrenset av en markant førhøyning i 
berget rett sør for området. Et mindre løsneområde i skredbanen fra kote 360 -300.   

Løsneområde II 

Større område mellom kote 350 og 500, omtrent midt i skråningens øvre del. Området har ikke noen 
vegetasjon og er så bratt > 30o at store mengder snø vil normalt ikke klare å ligge lenge i den delen 
av skråningen. Ved ekstreme perioder med nedbør eller perioder med vindtransportert snø kan det 
være fare at snø løsner som et skred fra dette området. 

Løsneområde III, sør 

Her er det avmerket for potensielt løsneområder ved siden av et årligt bekkeløp som kommer ned i 
skråningen. Bekken starter fra toppen på skråningen og renner ned over en terskel av berg før den 
kommer ned i det aktuelle området. Det er avmerket for et øvre løsneområde mellom om lag kote 
500 og 420 og et løsneområde i samme skredbane fra om lag kote 420 til 300.  

Figur 11. Potensielle løsneområde for snøskred, Husa I, II og Husa sør III, Løsne II og Løsne III, sør. Omtrentlig avmerket 
sett mot øst. 

Modellering/beregninger 

Det er utført teoretiske beregninger og simuleringer på potensielle snøskredscenarier fra de 
beskrevne løsneområdene i den sørvest vendte skråningen. 

Det vises til et utvalg av utførte simuleringer i RAMMS. RAMMS er et dataverktøy for simulering av 
snøskred. Det er identifisert potensielle løsneområder for snøskred gjennom bl.a. feltkartlegging, 
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helningskart og ortofoto. Se figur 12 og tabell 1 for parametre og resultater for de ulike simuleringene 
i RAMMS 

Teoretisk beregnede utløp for store snøskred er gjort med hjelp av alfa/beta-modellen langs enkelte 
utvalgte terrengprofiler, se figur 13. 

Begge modellene er teoretiske modeller utført i terrengmodeller som er relativt grove. De bør derfor 
ses på som indikasjoner og som strømningsmodeller for skredutløp. 

Tabell. 1: Parameterer og informasjon benyttet i simuleringene av snøskred vist i figur 13. 

 

 

Figur 12. Kart som viser utvalg av simuleringer utført for snøskredutsatt skråning i forbindelse med det aktuelle området. 

Løsneområde Friksjon Mu-verdi Friksjon Xi-verdi (m/s2) Dybde i løsneområder Volym simulert Simulert som Densitet snø

Løsne I; Husa sør I og II 0,245 2000 0,7 m og 0,5 m i nedre 8190 m3 Small-flat 400

Løsne II; Husa sør III 0,245 2000 1,0 m og 0,7 m i nedre 19174 m3 Small-flat 400

Løsne II 0,28 1500 0,7 m 27313 m3 Medium-flat 300

Løsne III, helt sør 0,245 2000 1,0 m og 0,5 m nedre 19474 m3 Small-flat 300
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Figur 13. Kart som viser teoretiske snøskredsberegninger med alfa/beta metoden, langs utvalgte skråningsprofiler. 

Vurdering av snøskredfare 

Gjennom en samlet vurdering av bl.a. befaring, skredhistorikk, intervjuer med lokalkjente, 
simuleringer/beregninger og erfaring vurderes det aktuelle planområdet vurderes til å ligge utenfor 
utløpsområde for snøskred. 

Se figur 14 for faresoner i kartleggingsområdet. Snøskred er dimensjonerende skredtype fra 
skråningen i øst. Sekundæreffekt som eventuelle skredvinder fra løssnøskred er inkludert i faresonen. 

Dersom det ikke reden er etablert, rutiner for varsling av snøskredfare for området langs FV 277, 
«Husøyvegen», nordøst for planområdet. I etterkant av kraftig nedbør i form av snø over flere dager 
i kombinasjon med vind, samt ved hurtig endring i temperatur. Dette er en vegstrekning som kan bli 
berørt av store snøskred. 

 Sørpeskred 

De omkringliggende skråningene er i hovedsak bratte > 27o. Det er ikke områder der snø vil kunne bli 
liggende i lengre tid, uten å drenere ut vann. Langs bekken som kommer ned i den sørlige delen av 
skråningen er det også så bratt at snøen vil løsne før der blir vannmettet. 

I perioder av året vil stor vannføring i bekken kunne føre med seg mindre mengder snø og jordmasser 
langs bekkenes løp ned skråningen. Dette vil ikke utgjøre noen fare for planområdet, da disse vil følge 
Husadalen videre mot nord. 

Bekken som renner mot nord i Husadalen har en etablert eldre dam, rett nordøst for planområdet. 
Vannet har mulighet å passere men stopper opp i en damsjø i bunn av Husadalen. Dersom store 
snøskredavsetninger stopper i dette vanndraget nordøst for planområdet, kan det potensielt oppstå 
snødemminger som igjen vil kunne øke sørpe- og flomskredfaren ned mot bebyggelsen i Husa. 

Det er ikke fare for sørpeskred mot planområdet. 
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 Jord- og flomskred 

I følge aktsomhetskart i NVE Atlas befinner ikke aktuelt planområde seg innenfor aktsomhetsområde 
for jord- eller flomskred. 

Det er ingen bekker eller vanndrag som kan utgjøre fare i den sørøstlige skråningen ovenfor 
planområdet. Det er heller ikke observert løsmasser i skråningen, som kan utgjøre jordskredfare. 

I den større skråningen på østsiden av vegen og planområdet er det enkelte sesongsbekker. Ingen av 
disse vil utgjøre noen jord- eller flomskredfare mot planområdet. 

Det er ikke fare for jord- eller flomskred mot aktuelt planområde.  

5 Vurdering av skredfaresoner 
Utbredelsen av faresonen er vurdert på følgende grunnlag: 

 Observasjoner fra feltarbeidet og faglig skjønn. 

 Identifisering av potensielle løsneområder for de aktuelle skredtypene basert på topografi, 
vegetasjon og klima. 

 Tidligere registrerte skredhendelser og lokal kjennskap til historiske hendelser. 

 Simuleringer og beregninger av teoretiske snøskredsutløp. 

Faregrensene representerer den samlede sannsynlighet for alle skredtyper. Sekundæreffekt av 
eventuelle skredvinder fra store snøskred er inkludert i faresonen.  

Det er lagt til grunn i hovedsak dagens vegetasjon- og klimaforhold. Men det er tatt en viss hensyn 
til temperaturstigningen som er forventet i området.  

 

 Faresone 

Plan- og bygningsloven med tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17) har definert sikkerhet mot 
skred. Det er definert tre ulike sikkerhetsklasser for byggverk i skredutsatte områder S1 (1/100), S2 
(1/1000) og S3 (1/5000). Sikkerhetsklassene er definert med hensyn til type byggverk, bruk av bygg 
og sannsynlighet for gjentaksintervall av skred. I sikkerhetsklasse S3 (1/5000) inngår byggverk der det 
normalt oppholder seg mer enn 25 personer, eller der det er store økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. Dette er bl.a. byggverk som har mer enn 10 boenheter som hotell, 
sykehjem og brakkerigger mm. 

Det aktuelle planområdet er vurdert å ligge utenfor utløpsområdet for skredsannsynlighet med 
sikkerhetsklasse S3 (1/5000). Snøskred er i all hovedsak dimensjonerende skredtype for faresoner 
som er fastsatt. Langs bekken er det imidlertid flomfare, og i fareområdene sør og vest for 
planområdet er det jord- og steinsprangfare. Se figur 14. 
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Figur 14. Faresonekart som viser årlig nominell sannsynlighet for skred i bratt terreng iht. TEK 17. 
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6 Oppsummering  
Aktsomhetskart i NVE Atlas indikerer at planområdet for Husøy hotell ligger innenfor 
aktsomhetsområde for skred.  

En detaljert vurdering av den reelle skredfaren er utført av Multiconsult med bl.a. befaring, kart-, 
bildeanalyser og simuleringer/beregninger. Det er sett på planområdets plassering i forhold til 
potensielle løsneområder og eventuelle skredbaner. 

Skråningene har flere potensielle løsneområder for snøskred men flere partier er også så bratt at 
snøen vil løsne før det akkumuleres større snømengder. Den lokale topografien i skråningen og 
vegetasjon i skråningen viser at det er områder med ulik sannsynlighet for snøskred. 

På grunn av erosjonsprosesser i berget kan det forekomme mindre steinsprang og isnedfall fra den 
bratteste delen av skråningen. Disse vurderes å stoppe føre de når bunnen på dalen i god avstand fra 
vegen og planområdet.  

I følge byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17) er kravet til sikkerhet ved plassering 
av bygninger basert på 3 sikkerhetsklasser. Hotell og næringsbebyggelse der mer enn 25 personer 
oppholder seg er plassert i sikkerhetsklasse S3, og må plasseres utenfor områder som er definert som 
fareområder der størst sannsynlighet for skred er 1/5000. 

Vår vurdering er at faren for at det aktuelle planområdet kan bli truffet eller berørt av skred er mindre 
enn 1/5000. I henhold til gjeldende lovverk i plan- og bygningsloven og dens forskrift TEK 17 er det 
da anledning til å utnytte området til byggverk som inngår i høyeste sikkerhetsklasse S3. 

For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3, kan det vurderes å redusere kravet til sikkerhet for 
tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 (1/1000), dersom dette 
vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Dette må vurderes i neste fase av prosjektet. 


