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Sammendrag 
På oppdrag fra Lyngen kommune har NGI vurdert fare for flom- og jordskred for et 
planområde på Vollnes sør for Furuflaten i Lyngen. Området er vurdert i forhold til TEK 
10 sikkerhetsklasse S2. Området ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for både snø-
skred og flom- og jordskred, mens kun nordligste del av planområdet ligger innenfor 
NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred. Vurderingen er basert på skrivebords-
analyser av terreng, geologi, vegetasjon og klima, sammen med dokumentasjon fra 
tidligere NGI-rapporter. 
 
NGI vurderer faren for jord- og flomskred som lavere enn 1/1000 for aktuelt plan-
område. Faren for flodbølger grunnet fjellskred fra Jettan på Nordnesfjellet er vurdert 
som høyere enn 1/1000 av NVE, og dette må tas hensyn til i videre planarbeid selv om 
flodbølgeberegninger for det eksakte skredvolumet per i dag ikke er tilgjengelig. 
 
 

http://www.ngi.no/
mailto:NGI@ngi.no


 

p:\2017\02\20170205\leveransedokumenter\rapport\20170205-01-r_skredvurdering-vollnes-lyngen-kommune_final.docx 

Dokumentnr.: 20170502-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 4  

Innhold 
1 Innledning 5 

1.1 Forbehold 5 
2 Bakgrunn 6 

2.1 Historiske data 6 
2.2 Terreng og dreneringsmønster 6 
2.3 Geologi, løsmasser og vegetasjon 8 
2.4 Flodbølger 11 
2.5 Klima 13 

3 Skredfarevurdering 14 
4 Konklusjon 14 
5 Referanser 15 
 

Vedlegg  
Vedlegg A Krav til sikkerhet mot skred 
Vedlegg B Beskrivelse av skredtyper og betydning av skog 
 
 

Kontroll- og referanseside 
  



 

p:\2017\02\20170205\leveransedokumenter\rapport\20170205-01-r_skredvurdering-vollnes-lyngen-kommune_final.docx 

Dokumentnr.: 20170502-01-R 
Dato: 2017-02-17 
Rev.nr.:  0 
Side: 5  

1 Innledning 
NGI har på oppdrag fra Lyngen kommune utført skredfarevurdering av flom- og jord-
skredfare for planområdet (indikert i stiplet linje i Figur 1) på Vollnes sør for Furuflaten 
i Lyngen. Området ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for både snøskred og flom- og 
jordskred (Figur 1). Området er vurdert i NGIs aktsomhetskart for snø- og steinskred, 
og her ligger kun nordligste del av planområdet innenfor aktsomhetssonen.  
 
NGI vurderer i denne rapporten skredfaren for flom- og jordskred for det aktuelle plan-
området i forhold til TEK 10 sikkerhetsklasse S2 (Vedlegg A). Dette tilsvarer en årlig 
nominell sannsynlighet for skred på 1/1000. Vurderingen er basert på skrivebords-
analyser av terreng, geologi, vegetasjon og klima, sammen med dokumentasjon fra 
tidligere NGI-rapporter. Befaring på stedet er ikke utført i forbindelse med denne 
rapporten. 
 

 
Figur 1 Oversiktskart over området. Planområdet er indikert med svart stiplet linje. 

 
1.1 Forbehold 

Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klima-
endringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i det tilgrensende området til 
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planområdet, for eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, kan 
endre forutsetningene for vurderingene. Dette gjelder særlig i områder brattere enn 30°.  
 
Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i 
tillegg til kvantitative beregningsmetoder og kan generelt ikke oppfattes som endelige, 
men kan bli endret i lys av nye opplysninger og kunnskap. 
 
 
2 Bakgrunn 

2.1 Historiske data 

Det er registrert en rekke tidligere skredhendelser (snøskred, løsmasseskred og stein-
sprang) i området rundt Lyngseidet, særlig på vegstrekningen under Pollfjellet nord for 
Furuflaten. Det er også registrert to snøskred fra Daltinden, en fjelltopp vest for Vollnes. 
På Vollnes, og vegstrekningen rundt Vollnes, er det ingen registrerte skredhendelser. 
Det er imidlertid registrert en flodbølge som følge av steinskred på 1800-tallet, hvor 
flere gårder i nærheten av Vollnes ble vasket bort.  
 
2.2 Terreng og dreneringsmønster 

Fjellsiden over Vollnes strekker seg opp mot en rundt 300 meter høy rygg over Vollnes. 
Fjellsiden er terrasseformet hvor deler av fjellsiden har helning på 30° til 40°, og det er 
også enkelte brattere skrenter (Figur 2). Langs Hundryggen (sti merket på kartet) går det 
en 20 til 40 meter bred flate langs fjellsiden (ca. 100 moh). Denne vil bidra til å bremse 
eventuell skredaktivitet initiert over denne høyden.  
 
En detaljert terrengmodell basert på Lidar-data er benyttet til å studere avsetninger fra 
jord- og flomskred i planområdet. Basert på denne modellen er det gjort en analyse av 
dreneringsmønster, og primære dreneringsveier (Figur 3, venstre). Hovedutløpene i 
dreneringsanalysen kan sees i terrengmodellen (Figur 3, høyre), men har ikke definerte 
kildeområder og drenert areal er begrenset. Det er ikke tydelige avsetninger i nedkant av 
utløpet det største utløpet (merket med sirkel), og bildedokumentasjon indikerer at 
normal vanntransport i dette løpet er begrenset (Figur 4).  
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Figur 2: Helningskart over området. Nederste del av fjellsiden er dekket av Lidar-data, og har 
en høyere detaljeringsgrad en øvre del av fjellsiden. 

 
Figur 3: Venstre: Dreneringsmønster beregnet fra 1m terrengmodell, høydekoter for utvalgte 
høyder. Høyre: Terrengmodell basert på Lidar-data for de største dreneringsutløpene 
(hoydedata.no). 
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Figur 4: Bekkeløp indikert i Figur 3 går under driftsbygning (kilde: maps.google.com). 

 
2.3 Geologi, løsmasser og vegetasjon 

Fjellsiden over Vollnes er dekket av et tynt lag med morenemateriale, i enkelte partier 
skredmasser (Figur 5), og det er berg i dagen helt ned mot fjorden (Figur 6, A). Marin 
grense ligger rundt 90 moh i området, men løsmassekartet N250 indikerer ikke marine 
avsetninger på Vollnes (Figur 5). Selv om grove løsmassekart ikke indikerer marine 
avsetninger på Vollnes, bør det gjøres lokale undersøkelser av dette ved eventuelle ut-
fyllinger i strandsonen. 
 
Det er noen bratte skrenter ned mot veien nord i planområdet. Sprekkegeometri i disse 
er ikke favoriserende for at steinblokker vil gli ut (Figur 6, B). Enkelte blokker vil kunne 
løsne, men disse vil likevel ikke ha noen fart og utløp vil være begrenset.  
 
Fjellsiden er dekket av tett løvskog (Figur 6, C) med middels til høy bonitet. Flyfoto 
med dreneringsmønster viser at kildeområdene til sørligste bekkeløp er små vegeta-
sjonsfrie myrer (Figur 7). 
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Figur 5: Løsmassekart med marin grense (N250, http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). 

 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
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Figur 6: A) Veiskjæring ned mot planområdet på Vollnes. B) Veiskjæring nord i planområdet.  
C) Fjellsiden over Vollnes er dominert av tett løvskog (kilde: maps.google.com). 

 

A) 

B) 

C) 
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Figur 7: Flybilde viser at vegetasjonsdekket ovenfor planområdet stort sett er tett og dominert 
av løvskog, med enkelte små flater/myrer (norgeibilde.no). 

 
2.4 Flodbølger 

Kartleggingen av fare for fjellskred, og flodbølger som følge av dette, har foregått siden 
midten av 1990 tallet, og i Troms fylke er det påvist en rekke mulig ustabile fjellpartier. 
NGU har utført kartlegging og klassifisering av ustabile fjellparti på oppdrag fra NVE, 
dokumentert i databasen http://geo.ngu.no/kart/ustabilefjellparti/. På bakgrunn av NGUs 
fareklassifisering har NVE gjort en vurdering og fastsetting av sannsynligheter for fjell-
skred for 22 objekter, hvor en anser at objektene med størst fare og konsekvenser fra 
Troms er inkludert i disse 22 (NVE, 2016). I tillegg er det fastsatt sannsynligheter for 
allerede overvåkede fjellpartier.  
 
Av de klassifiserte objektene vil Jettan, Indre Nordnes og Revdalsfjellet 1 og 2 direkte 
påvirke fare for flodbølger på Vollnes (NVE, 2016). Av disse er det kun Jettan Scenario 
B (6 mill. m3) som er klassifisert med en årlig nominell sannsynlighet høyere enn 1/1000. 
Sannsynligheten ligger her mellom 1/100 og 1/1000. De andre er klassifisert med sann-
synligheter mellom 1/1000 og 1/5000.  
 
NGI gjorde i 2008 beregninger av flodbølger og påfølgende oppskyllinger ved 13 
lokasjoner for mulige skred fra Jettan med skredvolumer på 7 og 11 mill. m3 (NGI, 
2008). I 2013 ble det gjort en ny beregning for et skredvolum på 11 mill. m3 ved hjelp 
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av nyere og forbedrede oppskyllingsberegninger. Her ble det i tillegg kjørt detalj-
beregninger for utvalgte lokasjoner, heriblant Furuflaten. Denne nye og forbedrede 
modellen for flodbølger er ennå ikke kjørt for det siste estimatet på 6 mill. m3, men dette 
er bestilt og vil sannsynligvis være tilgjengelig i løpet av 2017. 
 
Estimatet for Furuflaten basert på grovberegningen for et skredvolum på 7 mill. m3 i 
NGI (2008) tilsier en oppskyllingshøyde på 5 meter. Estimatet basert på detalj-
beregninger for et skredvolum på 11 mill. m3 i NGI (2013) gir en oppskyllingshøyde på 
4 til 11 meter for Furuflaten, hvor den romlige fordelingen er presentert i Figur 8 (Figur 
A2.9. i NGI, 2013). Dette estimatet inkluderer også en forventet havnivåstigning på 0,7 
meter. Ut i fra figuren er beregnet oppskyllingshøyde for Vollnes rundt 4 meter. Høyde-
koter for hhv 2, 3 og 4 meter er vist i Figur 3. 
 

  
Figur 8: Oppskyllingslinje ved Furuflaten (Figur A2.9 i NGI, 2013). Vollnes er indikert i rød boks. 
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2.5 Klima 

Interpolerte klimadata fra SeNorge-datasettet (Lussana et al., 2016; Saloranta, 2014) for 
fjellsiden over Vollnes (100 moh) for normalperioden 1981 - 2010 viser at normal års-
nedbør i det undersøkte området er ca. 550 mm, hvor ca. 310 mm kommer om vinteren. 
Årsmiddeltemperatur i området er 1,7 °C og døgnmiddeltemperaturen kan variere fra -
27,8 °C til 30,2 °C. Gjennomsnittlig snøhøyde er 55 cm og maksimal snøhøyde i 
griddede data siste 50 år er 110 cm. Dominerende vindretning ved nedbørshendelser er 
nordvestlig, også ved nedbør som snø. 
  
Ved å bruke de maksimale nedbør- og snøhøydeverdiene i de interpolerte dataene kan 
man estimere forventet 1000-års nedbør og 300-års snøhøyde for området. I dette 
området er 1000-års nedbør beregnet å være 90 mm/døgn, og 300-års snøhøyde 1,5 
meter. Dette er estimater basert på korte observasjonsperioder og statistiske usikker-
heter. 
 

 
Figur 9: Nedbørførende vindretning (døgnnedbør > 5 mm) for alle observasjoner (venstre) og 
ved lufttemperatur < 1 °C (høyre). Basert på data fra 91380 Skibotn II, 1/11/2004 – 16/2/2017. 
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3 Skredfarevurdering 
Dimensjonerende skredtype for planområdet er jord- og flomskred. Det er ikke registrert 
noen typer skred i denne fjellsiden, og detaljerte terrengmodellstudier tyder på svært 
liten skredaktivitet. Det er ingen tegn til skade på skog, og den middels til høye boniteten 
bidrar til å redusere faren for løsmasseskred. Terrenget er terrasseformet, og dette vil 
også forhindre lange skredløp dersom løsmasser skulle løsne. Dreneringsmønsteret 
indikerer at det ikke er store kildeområder for vanntilførsel, og at den største faren for 
flomskred vil være langs et bekkeløp lengst sør i planområdet. Denne bekken er 
imidlertid av svært begrenset størrelse, og sannsynligheten for at et flom- eller jordskred 
vil nå planområdet langs denne ansees som liten. Basert på detaljerte terrengmodell-
studier og vegetasjonsdata vurderes faren for jord- og flomskred for planområdet å være 
under 1/1000. 
 
Det bemerkes at planområdet ligger under marin grense, og ved eventuell utfylling under 
90 moh må det utføres geotekniske vurderinger av grunnforholdene. 
 
Mindre steinblokker vil kunne løsne fra veiskjæring nord i planområdet, men disse vil 
kun medføre en fare i umiddelbar nærhet til veiskjæring (veigrøft).  
 
Fjellskred på 6 mill. m3 fra det ustabile fjellpartiet Jettan er klassifisert med en årlig 
nominell sannsynlighet mellom 1/100 og 1/1000, og må derfor tas hensyn til i planarbeid 
for sikkerhetsklasse S2 (NVE, 2016). Det er ennå ikke kjørt flodbølgeberegninger for 
dette skredscenariet. Basert på tidligere beregninger med større volumer (se kap. 2.4) 
ansees som sannsynlig at oppskyllingshøyde for gjeldende scenario 6 mill. m3 vil være 
lavere enn 4 meter, og lavere enn 3,3 meter uten havnivåstigning. Oppskyllingshøyder 
på 3 meter og høyere vil imidlertid ramme nåværende bygningsmasse i planområdet, og 
en oppskyllingshøyde over 2 meter vil ramme mesteparten av nåværende grunn innenfor 
planområdet (Figur 3). Det anbefales derfor å forholde seg til nærmere detaljberegninger 
som vil komme for dette området. 
 
 
4 Konklusjon 
NGI vurderer faren for jord- og flomskred som lavere enn 1/1000 for aktuelt planområde 
på Vollnes i Lyngen kommune. Andre hurtige massebevegelser vurderes ikke å være 
relevante for planområdet. Faren for flodbølger grunnet fjellskred fra Jettan på 
Nordnesfjellet er vurdert som høyere enn 1/1000 av NVE, og dette må tas hensyn til i 
videre planarbeid selv om flodbølgeberegninger for det eksakte skredvolumet per i dag 
ikke er tilgjengelig. 
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KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED 
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A1 Forskrift om sikkerhet mot skred i TEK10 
I forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK10) i Plan- og 
bygningsloven er krav til sikkerhet mot skred for nybygg følgende: 
 
§ 7-3. Sikkerhet mot skred  

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av 
skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område.  

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. 
Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides.  

 
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde  

Sikkerhetsklasse for skred  Konsekvens  Største nominelle årlige 
sannsynlighet  

S1  liten  1/100  
S2  middels  1/1000  
S3  stor  1/5000  
 
Loven gir mulighet for å ta i bruk fysiske sikringstiltak for bygg og uteareal for å øke 
sikkerheten. 
 
A1.1 Sikkerhetsklasse S1 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er 
små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på bygg som 
inngår i denne sikkerhetsklassen er garasje, uthus, båtnaust, mindre brygger, 
lagerbygningner med lite personopphold og enkelte mindre tilbygg og påbygg). 
 
A1.2 Sikkerhetsklasse S2 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette 
kan eksempelvis være  

 enebolig, tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig 
med maksimum 10 boenheter,  

 arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt 
oppholder seg maksimum 25 personer  

 driftsbygning i landbruket, parkeringshus og havneanlegg.  
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For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende 
uteareal reduseres til sikkerhetsnivå angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi 
eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være 
vesentlig lavere utenfor bygningene.  
 
A1.3 Sikkerhetsklasse S3 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller 
der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Dette kan 
eksempelvis være  

 eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter 
 arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt 

oppholder seg mer enn 25 personer 
 skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 
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B1 Kort beskrivelse av aktuelle skredtyper 

B1.1 Steinskred og steinsprang 

Steinskred og steinsprang forekommer vanligvis i bratte oppsprukne fjellpartier der 
terrenghelningen er større enn 45º. Steinsprangene utløses fra steile sprekker og over-
heng som har utviklet seg over lang tid grunnet forvitring.  Det vanligste er mindre utfall 
på noen fåtalls kubikkmeter, men større steinskred kan også tidvis forekomme.  Stein-
sprang forekommer helst om våren og høsten, ofte som følge av frysing/tining eller pga. 
store nedbørmengder som fører til høyt vanntrykk i sprekkene i fjellet. Rotsprengning 
kan også løse ut steinsprang. Også frittliggende blokker kan bli satt i bevegelse av 
prosessene nevnt over. 
 
B1.2 Flomskred 

Denne skredtypen følger bekker og elver, og kan bli utløst i løp med helning helt ned 
mot 10-15o. Jord- og flomskred blir gjerne utløst etter langvarig nedbør, eller etter korte, 
men intense regnskyll.  Sterk snøsmelting kan også føre til utløsning av slike skred, men 
da oftest i kombinasjon med regn.  
 
B1.3 Snøskred  

Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30º og 55º bratt.  Der det er brattere, 
glir snøen ut i små porsjoner uten at det dannes større snøskred.  Fjellsider som ligger i 
le for de vanligste nedbørførende vindretninger er mest utsatt for snøskred. Likeledes 
går det oftest skred i skar, bekkedaler og andre forsenkninger fordi det samles opp mest 
snø på slike steder. Fjellrygger og fremstikkende knauser blåses som regel frie for snø. 
Hvis skogen står tett i fjellsiden vil dette hindre utløsning av snøskred.  Forutsetningen 
er at trærne er så høye at de ikke snør ned. Som regel må det komme fra 0,5-1 m snø i 
løpet av to til tre døgn sammen med sterk vind for at store snøskred skal bli utløst.  
Markerte temperaturstigninger kan også føre til at det går snøskred.  
 
B1.4 Jordskred 

Jordskred utløses helst i bratte fjellsider der det ligger løsmasser og der terrenget er 
brattere enn 25-30º.  Løsmasser med stort finstoffinnhold som for eksempel leire, kan 
bli utløst i enda slakere terreng. Oftest er nedbør årsaken til at jordskred utløses. Stein-
sprang kan også utløse jordskred dersom steinblokker treffer vannmetta løsmasser i bratt 
terreng, og setter disse i bevegelse.  
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B1.5 Sørpeskred 

Sørpeskred er en spesiell type snøskred der snøen inneholder så mye vann at den blir 
flytende. Skredene følger helst bekke- og elvedrag som myrområder, vann eller slake 
forsenkninger. Sørpeskred kan løsne i slake partier (helt ned mot 5°) hvor vann bygger 
seg opp i snødekket eller nedenfor utløp av snødemte vann og myrer når vann bryter seg 
gjennom snøen og drar med seg snø videre i løpet. Sørpeskredene kan forekomme i ulike 
terrengtyper og kan være vanskelig å forutsi.  De utløses helst når snøen er løs og lett, i 
nysnø eller grovkornet løs snø som ligger på frossen grunn eller sva (impermeabel 
grunn), som følge av sterkt regn eller snøsmelting. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt 
terreng. Sørpeskred kan forekomme i de samme bekke- og elvedragene som flomskred, 
og det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom disse to vannbårne skredtypene.  
 
 
B2 Betydning av skog for faresoner 
Faresoner for snøskred påvirkes i stor grad av utbredelsen av skog, også fordi skogen 
har en bremsende effekt på eventuelle skred som er utløst. Dersom kildeområdene ligger 
høyt ovenfor skogen, vil bremse-effekten av skogen være mindre, fordi skredhastigheten 
vil være så stor at skogen ikke tåler belastningen fra skred.  
 
Også faresonene for andre skredtyper påvirkes av skogen. Tett skog har en forankrende 
effekt på løsmassedekket og dermed reduseres faren for utløsning av jordskred. 
Erfaringsmessig vil også skogen ha en verneeffekt mot utløp av steinsprang, og jo tettere 
skogen står jo større er sannsynligheten for at steinsprang stoppes i skogen. 
 
Fjerning av skogsområder større enn rundt 0,5 mål i bratte fjellsider (brattere enn ca. 
30°) bør unngås. I slike fjellsider bør det være utarbeidet planer for skogskjøtsel slik at 
verne-effekten av skogen blir minst mulig påvirket (NGI, 2015). 
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konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
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samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
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for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
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