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Sammendrag 
Den nye traseen for E6 ligger innenfor utbredelsen av to relativt store snøskred med 
returperiode hyppigere enn 100 år: 

• Elvekroken 
• Nordmoen 

 
For disse områdene har vi utarbeidet foreløpige sikringsplaner ved å etablere 
fangvoller rett i overkant av vegen (Vedlegg B). Disse vollene er dimensjonert til å 
fange opp skred med returperiode rundt 100-300 år. Tiltakene vil først og fremst ha 
effekt på de faste skredmassene som følger bakken. Deler av saltasjonslaget og 
suspensjonslaget (snøskya) kan gå over vollen.  
 
Store snøskred kan også gå under Halvorsfjellet, men disse skredene vil ikke nå 
vegen hyppigere enn 100 år. Vi har utarbeidet sikringsforslag for den skredutsatte 
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strekningene med returperiode 5000 år, fordi sikringen i første omgang også skulle 
sikre et planlagt industriområde nedenfor vegen (Vedlegg B). For dette området er 
sikkerhetskravet at den årlige sannsynligheten for skred skal være mindre enn 
1/5000.  
 
For øvrig kan mindre snøskred komme ned mot vegen på to strekninger mellom 
Løveng og Heimly med returperiode 300-1000 år: 

• km 1535-1750 
• km 1915-1945 

 
For disse to strekningene kan skredfaren reduseres ved å anlegge vegen på en 
forhøyet fylling over bekkeforsenkningene skredmassene følger. 
 
En potensiell snøskredbane ble også observert på nordsida av elva der nye E6 
kommer inn på eksisterende E6 ved km 4650-4750 mellom Heggeli og Tu. Den nye 
vegtraseen er vurdert til å ligge utenfor rekkevidden av snøskred med årlig 
sannsynlighet 1/1000 og sikring er derfor ikke nødvendig.  
 
Steinsprang utgjør en mulig fare for ny E6 på to strekninger (totalt 430 m) under 
Bjørnbåsfloget med antatt returperiode 100-300 år (enhetsstrekning 30-50 m): 

• km 5130-5390 
• km 5690-5860 

 
Oversikt over sikringsløsninger er vist i tabell 1. 

Tabell 1: Oversikt over sikringsløsninger 

Skredområde Skredutsatt 
strekning 
Skredhyppighet 

Skredproblem 
Hastighet 
snøskred 

Sikringsløsning 
Høyde 

Nordkjosbotn Km 60-200 
100-300 år 

Snøskred 
15 m/s 

Voll  
Høyde 13 m 

Løveng Km 1535-1750 
300-1000 år 

Snøskred 
 

Forhøyet 
vegfylling 

Mellom Løveng 
og Heimly 

Km 1915-1945 
1000 år 

Snøskred 
 

Forhøyet 
vegfylling 

Under 
Bjørnbåsfloget 

Km 5130-5390 
100-300 år 

Steinsprang 
 

Bredere veggrøft 

Under 
Bjørnbåsfloget 

Km 5690-5860 
100-300 år 

Steinsprang Bredere veggrøft 

Nordmoen Km 7830-8100 
5-10 år 

Snøskred 
20 m/s 

Voll 
Høyde 15 m 

Elvekroken Km 8390-8875 
50-100 år 

Snøskred 
20 m/s 

Voll 
Høyde 15 m 

 
I følge det nye forslaget til Risikokseptkriterier for skredhendelser på veg faller 
vegstrekningen under Nordfjellet inn under kategorien uakseptabel risiko. 
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III 
≤ 1/10          

 

IV 
≤ 1/20          

 

V 
≤ 1/50       

 

VI 
≤ 1/100         

 

 
Trafikk-
mengde 
(ÅDT) 

A 
< 200 

B 
200 - <500 

C 
500 - 

<1500 

D 
1500-
<4000 

E 
4000-
<8000 

F 
≥ 8000 

 

 
 
 

Akseptabel 
strekningsrisiko 

Uakseptabel 
strekningsrisiko 

Tolererbar strekningsrisiko. Aksept avhenger av 
skredintensitet og kost-nytte-analyse. Akseptnivå 
besluttes på regionledernivå. 
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1 Innledning  

På oppdrag fra Statens vegvesen, Region Nord, ved Ole-André Helgaas, er NGI 
anmodet om å vurdere faren for skred for ny E6 mellom Nordkjosbotn og Øvergård, 
se figur 1. 
 

 
Figur 1 Helningskart med angivelse av ny E6 med grønn linje. Helninger over 60 
grader (svart), 45-60 grader (brunt), 30-45 grader (rødt) og 27-30 grader 
(oransje). Svarte piler angir skredområder omtalt i rapporten (hel strek: store 
snøskred, stiplet strek: små snøskred og prikket strek steinsprang). Navn angitt i 
rapporten er vist. 
 
Befaring av traséen ble gjennomført 17. november 2011 av Ole-André Helgaas fra 
Statens Vegvesen og Frode Sandersen fra NGI. I tillegg har NGI kartlagt skredfaren 
og befart vestre del av strekningen i forbindelse med oppdrag fra Balsfjord 
kommune i 2011, jfr. NGI rapport 20100865-00-2-R datert 5. juli 2011.  
 
For den østre delen ved Øvergård under Nordfjellet har NGI tidligere vurdert 
skredfaren og foreslått sikringsløsninger, jfr. NGI rapport 94118-1 datert 29. januar 
1999. NGI har også tidligere vurdert skredfaren for alternative traséer for ny E6 på 
strekningen Nordkjosbotn-Storfjord grense i 1996 og 1997, jfr. NGI rapporter 
964058 – 1-3. 
 
Som bakgrunn for vurderingene har vi benyttet: 

• Tidligere NGI rapporter 
• Terrengmodell med 5x5 m grid opprettet på bakgrunn av digitale kartdata 

gjort tilgjengelig av Statens Vegvesen. 
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• Klimadata fra met.no. 
• Beregningsmodeller for beregning av hastighet og utbredelse av snøskred, 

jfr. kapittel 4 og Vedlegg A. 
• Dimensjoneringskriterier for skredvoller, jfr. kapittel 5. 

 
Etter avtale med Ole-André Helgaas har vi benyttet skred med årlig sannsynlighet 
100-300 år som dimensjonerende for volldesign. 
 
 
2 Terreng- og klimabeskrivelse 

2.1 Terrengbeskrivelse 

Ved Nordkjosbotn vil ny E6 følge foten av Halvorsfjell (1214 m o h). Fjellsida er 
bratt med flere skåler og forsenkninger som er typisk for utløsning av snøskred. 
Vegetasjonen bærer tydelig preg av å være skredpåvirket de første 600 m fra den 
nye rundkjøringen der den nye E6 starter og i østlig retning oppover dalen. Flere 
bekker i samme området viser tydelige tegn på aktiv flomskredaktivitet (figur 2). 
 
Videre østover opp til stedet der E6 skal krysse Nordkjoselva er fjellsida fortsatt 
bratt, men de øvre delene er mer ruglete og har en mer konveks form. 
Terrengformene er mindre typisk for utløsning av store snøskred. Også 
vegetasjonen indikerer lavere skredaktivitet, men enkelte bekkeforsenkninger viser 
tegn etter mulig, men antageligvis sjelden skredaktivitet. 
 
På nordsida av dalen vil vegen følge foten av den bratte fjellsida opp mot 
Smørpundfjellet (805 m o.h.). Tegn etter snøskredaktivitet kan observeres ned i en 
bekkeforsenkning som kommer ned omtrent på det stedet den nye og eksisterende 
E6 møtes mellom Heggeli og Tu.  
 
Videre sørover til forbi Piggsteinen og til Bjørnbåsen (km 5000-5900) ligger det 
flere bratte skrentområder (Bjørnbåsflåget) med hyppig steinsprangaktivitet der 
flere skredblokker har nådd ned til flaten øst for eksisterende E6 (figur 3). Deler av 
denne strekningen ligger skredutsatt, men ingen deler ligger innenfor rekkevidden 
av steinsprang med årlig sannsynlighet 1/100. 
 
Deretter flater terrenget ut og med vegetasjon som indikerer liten skredaktivitet helt 
til Trangen i Balsfjordeidet ca. 1,1 km vest for Øvergård der Rv. 87 tar av til 
Tamokdalen. 
 
Under Nordfjellet blir terrengformene igjen mer typisk for ansamling av snø med 
vind fra nordvest. Tydelige skader i vegetasjonen som skyldes snøskred kan 
observeres langs to baner (figur 4). 
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Figur 2 Fjellsida under Halvorsfjellet i Nordkjosbotn viser tydelige tegn etter 
snøskred og flomskredaktivitet (hvite piler). 
 

 
Figur 3 Bjørnbåsfloget er et bratt skrentparti med hyppig steinsprangaktivitet 
 

Bjørnbåsfloget 
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Figur 4 Fjellsida under Nordfjellet der det kan bli utløst store snøskred med utløp 
ned til E6 ved Nordmoen og Elvekroken (hvite piler). 
 
2.2 Klimatiske forhold 

For å vurdere de klimatiske forholdene har vi benyttet meteorologiske data fra 
Tromsø (met.no). Forholdene her avviker ikke vesentlig fra forholdene i 
Nordkjosbotn. Normal årsnedbør i Tromsø ligger rundt 1000 mm (figur 5). 
Mesteparten av nedbøren kommer gjerne med vind fra sektoren sørvest til nordvest 
(figur 6). Om vinteren vil vind fra sørvest gjerne bringe med seg mildvær og regn, 
noen ganger helt til fjells. De største snøfallene er gjerne forbundet med vind fra 
nordvest. Vinden vil i stor grad styres av de topografiske forholdene, og vinden vil 
derfor blåse enten oppover eller nedover dalen. Flere forsenkninger i de øvre deler 
av fjellsidene vil kunne samle snø ved flere vindretninger og gi muligheter for 
utløsning av snøskred.  
 
Vinterstid vil det kunne inntreffe værsituasjoner med vind, nedbør i form av regn 
og kraftig snøsmeltning. Slike værforhold kan gi opphav til flomvannføring og 
mulighet for skred langs bekkeløp, både flom- og sørpeskred. Intens bygenedbør 
sommerstid kan også føre til flomskredfare.  
 

Nordfjellet 

P:\2011\09\20110932\Leveransedokumenter\Rev rapport\Rapport\20110932-01-R_E6 Nordkjosbotn-Øvergård_rev 1.docx  



 
  

Dokumentnr.: 20110932-01-R 
Dato: 2013-09-25 
Rev.: 1 / 2013-10-30 
Side: 11  

 
Figur 5: Klimatiske data fra Tromsø 

 

 
Figur 6: Vindrose for vinteren når nedbøren faller som snø  

 
 

Statistikk

Stasjonsnummer 90450
Stasjonsnavn TROMSØ
Stasjonstype Værstasjon-klima

Data tilgjengelig fra 01/01/57 - 10/31/02

Parameter Min Date Max Date Middel Std

Temp. (oC) -17.8 01/27/79 28.6 07/04/72 3.0 7.0

Vind (m/s) 0.0  - 18.5 02/04/75 3.3 2.4

Snø (cm)  -  - 240.0 62.9 42.3

Årsnedbør: 1057.6 mm
Sommernedbør: 443.9 mm
Vinternedbør: 613.7 mm

Maks. ettdøgnsnedbør: 63.5 mm 10/04/64
Maks. tredøgnsnedbør: 117.6 mm 10/06/64
Maks. femdøgnsnedbør: 141.9 mm 10/05/64

04/29/97

Maks. snødybde 240 cm   Dato: 29/4/1997

  2   4   6   8

30

210
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240

90270

120

300
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330

180

0

Stasjonsnavn: 90450 TROMSØ

Prosent av tilfeller

Spørringsparameter:
Lufttemperatur < 1  oC
Vindhastighet > 5 m/s
Snødybde > 0  cm

Nedbør (1 døgn) > 10 mm
Nedbør (3 døgn) > 0 mm
Nedbør (5 døgn) > 0 mm
Vindsektor  0 til 360 degr.

Valgt periode: all/all/all til all/all/all
Antall tilfeller funnet i perioden: 581 av 50711

Data tilgjengelig fra 1/1/1957 til 31/10/2002
Total antall obervasjoner: 50711
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3 Vurderingsgrunnlag 

For vurdering av skredfaren har vi benyttet følgende: 
• Terrengmodell med helningskart (vedlegg B) 
• Terreng-, vegetasjons- og klimaforhold 
• Opplysninger om tidligere skred (beskrevet i kapittel 6-12 og vist på kart i 

vedlegg B) 
• Observasjon gjort under befaringen (vedlegg B med beskrivelse av GPS 

observasjonspunkter) 
• Tolkning av terrengformer som kan indikere tidligere skredaktivitet 
• Observasjon av terrengforhold som kan ha innvirkning på rekkevidden av 

skred 
• Beregningsmodeller for skredutløp. Vedlegg A gir en nærmere beskrivelse 

av modellene og eksempler på modellkjøringer. 
 
Kvantifisering av skredhyppighet er i stor grad også basert på faglig skjønn og 
erfaring med skred under lignende klima- og terrengforhold. 
 
 
4 Vurdering av skredfare for enkeltstrekninger 

Aktuelle skredtyper på den aktuelle vegstrekningen er snøskred, steinsprang samt 
sørpeskred og flomskred som følger bekkeløp. Snøskred er den skredtypen som 
utgjør den største risikoen for trafikken. 
 
4.1 Snøskred 

Basert på observasjoner av tidligere skredaktivitet synes fjellsida under Nordfjellet 
i Balsfjordeidet å være den mest skredutsatte. Fjellsida ligger i le for nordvestlig 
vind som kan gi opphav til kraftige snøbyger over flere dager. Vanligvis vil 
skredene være tørrsnøskred med mulighet for høy hastighet og lang rekkevidde. 
Snøskred har krysset eksiterende E6 på to strekninger i hhv. 270 og 485 m bredde: 

• Km 7830-8100 
• Km 8390-8875 

 
Hyppigheten av skred over veien er i NGI rapport 964058-1 vurdert til å være 5-10 
år for den vestligste banen og 50-100 år for den østligste (figur 7). 
 
I følge skreddatabasen har det kommet ned snøskred både i 1997, 2002 og 2007, og 
disse registreringene bekrefter disse hyppighetsanslagene. 
 
Også fjellsida under Halvorsfjellet i Nordkjosbotn ligger til rette for snøskred, og 
observasjoner av snøskred er gjort ned til innmarka nedenfor trafostasjonen. På 
bakgrunn av kartleggingen utført for Balsfjord kommune er hyppigheten av 
snøskred ned til vegtraséen vurdert til å være rundt 300 år over en strekning på rundt 
140 m (km 60-200), se figur 8.  
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Figur 7 Observerte snøskred ved Nordmoen og Elvekroken under Nordfjellet 

 
Figur 8 Faresoner for skred i Nordkjosbotn 
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Vanligvis vil skredmassene være fuktige fordi fjellsida samler snø ved vind fra sør 
og sørvest med lufttemperatur over null nede ved fjorden. Slike skred vil ha lavere 
hastighet og rekkevidde enn tørrsnøskred. 
 
Mindre snøskred kan også bli utløst på sørsida av elva på strekningen mellom 
Løveng og Heimly. To skredbaner langs bekkeløp kunne identifiseres på denne 
strekningen under befaringen (km 1535-1750 og km 1915-1945) med hyppighet 
300-1000 år over den nye E6, se figur 9. 
 
En potensiell snøskredbane ble også observert på nordsida av elva der nye E6 
kommer inn på eksisterende E6 ved Heggeli (km 4650-4750). Den nye vegtraseen 
er vurdert til å ligge utenfor rekkevidden av snøskred med årlig sannsynlighet 
1/1000, og vil ligge mindre skredutsatt enn den eksisterende vegen.  
 

 
Figur 9 Faresonekart for strekningen km 1535-1945 mellom Heimly og Løveng 
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Figur 10 Faresonekart for strekningen km 4400-5500 under Bjørnbåsfloget. 
 
4.2 Steinsprang 

De bratte skrentområdene under Bjørnbåsfloget (km 5000-5900) gir opphav til 
steinsprang flere ganger hvert år. Deler av denne strekningen ligger skredutsatt, 
men ingen deler ligger innenfor rekkevidden av steinsprang med årlig sannsynlighet 
større enn 1/100. Mest utsatt er strekningene km 5130-5390 og km 5690-5860 der 
hyppigheten av steinsprang er vurdert til å ligge mellom 100 og 300 år 
(enhetsbredde 30-50 m), se figur 10.  
 
For øvrig vurderes ikke steinsprang å utgjøre problem for den nye vegtraseen. 

 

4.3 Flom- og sørpeskred 

Flom- og sørpeskred er gjerne knyttet til bekkeløp. Bekkeløpene under 
Halvorsfjellet viser tegn på aktiv erosjon, og det finnes også historisk 
dokumentasjon på at skredmasser har nådd ned til innmarka i samme område som 
snøskred har kommet ned. Hyppigheten av flomskred som kan nå ned til ny E6 er 
vurdert å være rundt 300 år for strekningen km 190-260 (figur 8). 
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For øvrig vurderer vi andre bekkeløp til å ha lavere årlig sannsynlighet enn 1/300 
for at skredmasser skal nå den nye vegtraseen. 
 
 
5 Forslag til sikring 

5.1 Generelle forhold 

Utarbeidelse av foreløpige planer for sikringstiltak har vært strekninger som har 
årlige sannsynlighet for skred større enn 1/100. For strekninger med skredhyppighet 
100-1000 år har vi kun antydet mulige sikringsløsninger for å forbedre sikkerheten 
uten å kvantifisere nødvendig lengde/høyde på tiltakene. Dersom Statens vegvesen 
ønsker nærmere planlegging av sikringstiltak også for denne skredhyppigheten kan 
vi gjøre dette forutsatt at ønsket sikringsnivå defineres. 
 
Tabell 1 gir en oversikt over foreslåtte sikringstiltak på strekningen mellom 
Nordkjosbotn og Øvergård. 
 

Tabell 1: Oversikt over sikringsløsninger 

Skredområde Skredutsatt 
strekning 
Skredhyppighet 

Skredproblem 
Hastighet 
snøskred 

Sikringsløsning 
Høyde 

Nordkjosbotn Km 60-200 
100-300 år 

Snøskred 
15 m/s 

Voll  
Høyde 13 m 

Løveng Km 1535-1750 
300-1000 år 

Snøskred 
 

Forhøyet 
vegfylling 

Mellom Løveng 
og Heimly 

Km 1915-1945 
1000 år 

Snøskred 
 

Forhøyet 
vegfylling 

Under 
Bjørnbåsfloget 

Km 5130-5390 
100-300 år 

Steinsprang 
 

Bredere veggrøft 

Under 
Bjørnbåsfloget 

Km 5690-5860 
100-300 år 

Steinsprang Bredere veggrøft 

Nordmoen Km 7830-8100 
5-10 år 

Snøskred 
20 m/s 

Voll 
Høyde 15 m 

Elvekroken Km 8390-8875 
50-100 år 

Snøskred 
20 m/s 

Voll 
Høyde 15 m 

 
De foreslåtte tiltakene er vurdert til å sikre vegen for skred med returperiode rundt 
100-300 år.  
 
For skredområdene på Nordmoen og Elvekroken der store snøskred kan nå vegen 
oftere enn 100 år, synes fangvoller i overkant av vegen å være mest 
kostnadseffektive sikringstiltak. For dette området har vi utarbeidet foreløpige 
skisser til tiltak, se kapittel 5.2 og Vedlegg B.  
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Også for skredområdet nederst i Nordkjosbotn ble det utarbeidet sikringsforslag i 
vårt første utkast til rapport, selv om skredhyppigheten er lavere enn 100 år. 
Bakgrunnen for dette var at Balsfjord kommune og Vegvesenet ønsket forslag til 
sikring som også innbefattet et planlagt industriområde nedenfor vegen med 
sikkerhetskrav 5000 år. 
 
5.2 Sikringsforslag for Nordmoen og Elvekroken 

NGI har gjennomført vurderinger av foreløpige forslag til sikringstiltak for de to 
snøskredområdene ved Nordmoen og Elvekroken. Vi har gjort grove beregninger 
av utgravnings- og oppfyllingsvolum basert på bruk av stedlige masser til 
oppfylling og med at skal oppnås massebalanse mellom utgraving og oppfylling. 
Beregning av nødvendig vollhøyde er gjort på bakgrunn av anbefalinger beskrevet 
i rapport utarbeidet i EU-prosjektet SATSIE (Jóhannesson, T.; Gauer, P.; Issler, D. 
& Lied, K. (Eds.): The design of avalanche protection dams. Recent practical and 
theoretical developments European Commission, Directorate-General for 
Research, 2009). Følgende faktorer inngår i beregningene: 

• Skredhastighet og flytehøyde 
• Skredvolum som skal fanges opp 
• Helning på vollsiden som vender mot skredet 
• Forventet snøhøyde og eventuell skredavlagring på bakken 

 
Vi har på plantegningene gjort følgende antagelser: 

• Helningsvinkel 60º på vollsiden som peker mot skredet (forutsetter bruk av 
tørrmur eller geotekstiler) 

• Helningsvinkel 1:1,5 på nedstrøms vollside 
• Vollkronen har bredde 3 m 
• Utgravningsdybde maksimalt 6 m 

 
Statens vegvesen har gjennomført geotekniske undersøkelser i sikringsområdet, 
herunder grunnboringer og kornfordelingsanalyser. Løsmassene i området består 
av sandig silt, sand og grus med lite innhold av leire. Så langt NGI tolker disse 
undersøkelsene ser vi ingen spesielle utfordringer som vil medføre store ekstra 
kostander knyttet til etablering av vollene. Før eventuell etablering av vollene bør 
det gjennomføres flere geotekniske undersøkelser. 
 
Tiltakene vil først og fremst ha effekt på de faste skredmassene som følger bakken. 
Deler av saltasjonslaget og suspensjonslaget (snøskya) kan gå over vollen.  
 
Vedlegg B viser plantegninger og snitt av sikringsvollene på Nordmoen og 
Elvekroken. Avstanden fra foten av nedre vollside til veg er skjønnsmessig vurdert 
ut fra diskusjon pr. e-post med Vegvesenet. Dersom vollen skal etableres høyere 
opp i terrenget kan dette medføre at både lengde og høyden på vollen må økes. 
 
Avhengig av grunnforhold og dybde til fjell vil volum av utgraving og oppfylling 
kunne endres. I de foreslåtte tiltakene har vi tatt utgangspunkt i utgraving ned til 5-
6 m dybde og at skjæringsskråningen legges på helning 1:2. Tabell 2 angir 
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massebalansen i de foreslåtte tiltakene. Utgravingsvolumene kan økes ved slakere 
skjæringsskråning. 
 

Tabell 2: Volumberegninger for sikringsvollene på Nordmoen og Elvekroken 

Sikringslokalitet Oppfyllingsvolum Utgravingsvolum 
Nordmoen 93.000 m3 16.000 m3 

Elvekroken 151.000 m3 58.000 m3 

 
5.3 Nordkjosbotn 

NGI hadde i første utkast til rapport datert 8. februar 2012 tatt utgangpunkt i at en 
sikringsvoll i Nordkjosbotn skulle dimensjoneres for å gi et planlagt industriområde 
nedenfor vegen tilstrekkelig sikkerhet ifølge Teknisk byggeforskrift (TEK10). Et 
industriområde tilhører sikkerhetsklasse S3, dvs. at den årlige sannsynligheten for 
skred skal være mindre enn 1/5000. Plantegninger og snitt for denne sikringsvollen 
er vist i Vedlegg B. Høyden og lengden av vollen kan reduseres dersom Statens 
vegvesen ønsker å redusere dimensjonerende skredhyppighet.  Også for denne 
vollene er har vi gjort følgende antagelser: 

• Helningsvinkel 60º på vollsiden som peker mot skredet (forutsetter bruk av 
tørrmur eller geotekstiler) 

• Helningsvinkel 1:1,5 på nedstrøms vollside 
• Vollkronen har bredde 3 m 
• Utgravningsdybde maksimalt 6 m 

 
Vestre vollavslutning kommer i konflikt med en eksisterende trafostasjon 
tilhørende Troms Nett. For å unngå dette må vollen enten avsluttes før eller svinge 
ovenfor eller nedenfor stasjonen. 
 
Foreløpige beregninger av massebudsjettet for den foreslåtte vollen er vist i tabell 
3. 

Tabell 3: Volumberegninger for sikringsvollene i Nordkjosbotn 

Sikringslokalitet Oppfyllingsvolum Utgravingsvolum 
Nordkjosbotn 77.500 m3 26.400 m3 

 
 
6 Risikoaksept 

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til Risikokseptkriterier for skredhendelser 
på veg. De to skredbanene under Nordfjellet (Nordmoen og Elvekroken) vil ha en 
samlet årlig sannsynlighet på ≤ 1/5 på å nå den nye E6, dvs. at den faller inn under 
fareklasse II. 
 
Av Statens vegvesen har vi fått angitt at forventet trafikkmengde 20 år frem i tid er 
ÅDT(20) = 2150. Dette betyr at veien faller inn under konsekvensklasse D. 
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Forslaget til risikomatrise og akseptkriterier for skred på veg er vist i figur 11, og 
det betyr ny E6 under Nordfjellet har uakseptabel strekningsrisiko.  
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Figur 11. Risikomatrise for skred på en vegstrekning. Grønn, gul og rød angir 
akseptnivået. Den aktuelle vegstrekningen er vist med svart firkant. 
 
 
7 Anbefalinger for videre arbeid 

Om ønskelig kan NGI utføre for- og detaljprosjektering av de foreslåtte tiltakene. 
 

Akseptabel 
strekningsrisiko 

Uakseptabel 
strekningsrisiko 

Tolererbar strekningsrisiko. Aksept avhenger av 
skredintensitet og kost-nytte-analyse. Akseptnivå 
besluttes på regionledernivå. 
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Innledning 
 
Modellene som oftest blir brukt for utløpsberegninger i Norge er den topografisk-
statistiske alfa-beta-modellen (Lied and Toppe 1989), blokkmodellen PCM (Perla, 
Cheng, og McClung 1980) og den en-dimensionale modellen NIS (Norem, Irgens og 
Schieldrop 1989). I de senere år har også den todimensjonale RAMMS blitt tatt i 
bruk (Christen m.fl., 2010). 
 
For å beregne skredutløp for skredbanene i Nordkjosbotn har vi foruten alfa-beta-
modellen anvendt to dynamiske modeller for utbredelsen av skredets tette del; 
RAMMS utviklet i Sveits og PCM utviklet i Canada. Disse to siste modellene har 
gått gjennom en lang prosess av uttesting og kalibrering mot målinger og 
observasjoner av snøskred i Alpene. I tillegg har NGI utført en del kalibreringer mot 
målinger fra NGIs forsøksfelt Ryggfonn på Strynefjellet. Generelt sett gjengir begge 
modellene skredenes utløpsdistanse godt, men oftest undervurderer de hastigheten 
av skredets front, som består av et fluidisert lag med betydelig redusert tetthet 
(Schaerer og Salway, 1980; Bozhinskiy og Losev, 1998; Issler m.fl., 1996; Issler, 
2003; Gauer m.fl., 2008; Issler og Gauer, 2008). 
 
 
1 RAMMS 

Utløpslengden av skred er vurdert blant annet med den dynamiske modellen 
RAMMS (Christen m.fl. 2010; RAMMS Manual Ver 1.4.1).  
 
Det er brukt parametere som samsvarer med standardverdiene for sjeldne og store 
skred i Sveits og Norge, kun korrigert for høyde over havet. Parameterne er avhengig 
av skredstørrelse, antatt returperiode og terrengforhold som helning og kanalisering 
av skredbanene (RAMMS Manual Ver. 1.4.1). Parameterne blir automatisk generert 
for forskjellige simuleringer. Skredvolumet er antatt å kunne bli ca 90 000 - 120 000 
m3 (gjennomsnittlig bruddhøyde d ≈ 1.5 m) og erosjonsdybde er satt til 0,5 m langs 
skredbanen. Beregninger med RAMMS uten erosjon har tendens til å gi for lave 
hastigheter. Simuleringen tar ikke direkte hensyn til en eventuell snøsky. 
Observasjoner fra Østerrike indikerer imidlertid at det potensielle skadeområdet av 
snøskyen som følger med et tørrsnøskred strekker seg 100–200 m lengre enn 
utløpsdistansen av den flytende delen (Gauer m.fl., 2010). Beregningene tar ikke 
hensyn til vegetasjon eller bebyggelse. 
 
Tilsvarende beregninger ble gjort for forskjellige utløsningsområder og bruddhøyder 
med og uten erosjon langs banen. Inngangs- og friksjonsparameterne ble valgt i 
henhold til returperioder større enn 100 år. 
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Tabell 1-1 

 
Vi har benyttet disse standardverdiene utviklet for Sveits for skredbanene i 
Nordkjosbotn, men har redusert høydenivåene med 500 m for tilpasning til norske 
forhold. 
 
 
2 PCM modellen 

PCM-modellen beskriver snøskredet som en blokk som beveger seg langs en 
skredbane med varierende helning (Perla, Cheng og McClung, 1980). Det regnes på 
bevegelsen til blokkens massemiddelpunkt. Bevegelseslikningen inkluderer tyngde, 
tørr friksjon (uavhengig av hastigheten) samt sentrifugalkraften som følge av 
krumningen i skredbanen, et dynamisk drag og forskyvning av snømasser i fronten. 
De tre siste bidragene inkluderes samlet som kvadratet av hastigheten dividert med 
en såkalt “mass-to-drag ratio”. Bevegelseslikningen løses ved en iterativ 
løsningsprosedyre som deler skredbanen inn i korte linjestykker med ulik helning. 
Hvor brukbar modellen er, avhenger av kjennskap til de to valgbare parameterne 
(tørrfriksjonskoeffisienten og “mass-to-drag ratio”), som kan variere betydelig. Disse 
verdiene har til en viss grad blitt avgrenset ved statistisk testing av modellen. 
 
Vi har benyttet PCM modellen for skredbanene i Nordkjosbotn med følgende verdier 
for friksjonsparametere: 
µ = 0,20 og M/D = 600.  
 

p:\2011\09\20110932\leveransedokumenter\rev rapport\vedlegg a\vedlegg a.docx 



 
Dokumentnr.: 20110932-01-R 
Dato: 2013-10-28 
Rev.nr.: 1 / 2013-10-30 
Vedlegg A, Side 4 

Disse verdiene har vist seg å stemme best med rekkevidden til middelverdien for 
beregninger med alfa-beta-modellen. 
 
 
3 Statistisk-empirisk modell (α-β modell) 

Den statistiske/topografiske α/β-modellen er utviklet ved NGI og gir maksimal 
utløpsdistanse utelukkende som en funksjon av topografi (Lied og Bakkehøi, 1980). 
Likningene for utløpsdistanse er funnet ved regresjonsanalyse, og korrelerer den 
lengste registrerte utløpsdistansen i mer enn 200 skredbaner med et utvalg av 
topografiske parametere. Parameterne som har vist seg å være mest betydningsfulle 
er gitt i Tabell A1, jfr. Figur A1. 
 
Tabell A1. Topografiske parametere for beregning av maksimal utløpsdistanse 

Symbol: Parameterbeskrivelse: 
β (grader) Gjennomsnittlig helning av skredbanen mellom øvre del av utløsningsområdet 

og “fjellfoten” (punktet med 10° helning i skredbanen). 
θ (grader) Helning av de øvre 100 høydemetrene av utløsningsområdet. 

H (m) Total høydeforskjell mellom øvre del av utløsningsområdet og det laveste 
punktet langs best tilpassede parabel y=c2x2+c1x+c0, der c0, c1 og c2 er 
konstanter. 

y″ (m-1) y″ =2c2, beskriver krumningen av skredbanen. 
 
β-vinkelen har vist seg å gi den beste beskrivelsen av helningen i skredbanen, og 
regresjonsanalyse har vist at β-vinkelen også er den eneste statistisk viktige 
terrengparameteren. Modellen anbefaler bruk av et β-punkt som er innenfor den 
delen av skredbanen der tangenten til den best tilpassede parabelen har en helning 
mellom 5o og 15o.  
 
Helningen θ av de øvre 100 høydemetrene i utløsningsområdet bestemmer indirekte 
bruddhøyden og derved skredets tykkelse, som er større i slake helninger enn i bratte 
helninger. Lavere verdier av θ gir således lengre utløpsdistanser, dvs. lavere 
gjennomsnittlig helning av den totale skredbanen, α. 
 
Lavere verdier av produktet Hy″ betyr lavere verdier av β. Dette resulterer i teoretisk 
lengre utløp (lavere α-verdier), fordi skredene går med lavere hastighet og har et 
mindre energitap gjennom hastighetsavhengig friksjon. 
 
Topografien, bredden og graden av sideveis avgrensning i utløsningsområdet, samt 
transport av fokksnø inn i utløsningsområdet, har liten innflytelse på utløpsdistansen. 
Det er intet som tyder på at en innsnevring i skredbanen gir lengre utløp. 
 
Modellen er best egnet for analyse av utløpsdistanse langs skredbaner som er 
konkave i lengderetningen. De beregnede utløpsdistansene er de som kan forventes 
under snøforhold som favoriserer lange utløp (dvs. tørr og lett snø i hele skredbanen). 
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Antagelsen om at det er små variasjoner i de fysiske snøparameterne som gir de 
lengste utløpsdistansene, er kun gyldig innenfor én klimasone. Det kan nevnes at det 
benyttes en annen relasjon mellom α og β på Island enn i Norge. 
 
NGIs skreddatabase inneholder i dag ca. 230 skredhendelser. Både de statistiske og 
de dynamiske modellene blir i blant oppgradert. Den mest brukte formen av alfa-
beta-modellen er i dag α = 0.96 β - 1.4°. Standardavviket er 2.3o og korrelasjons-
koeffisienten er 0.92. 
 

Figur A1. Topografiske parametere som beskriver terrengprofilet. 
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5 Eksempler på modellkjøringer 

 
Kart 1: Nordkjosbotn 
 
Kart 2: Elvekroken og Nordmoen 
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1 Nordkjosbotn 
 
Tegning 001 Plan sikringsvoll Nordkjosbotn 
Tegning 002 Profil A-A, Nordkjosbotn  
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