
Statens vegvesen

Skredfaglig n otat
Til: Mariann Larsen
Fra: Ole - André Helgaas, Geo/lab, ressursavd .
Kopi: Edel Austlid, Leif Jenssen

Fv. 57 Grøtfjord og Grøtfjordfjellet, Tromsø kommune, forprosjekt
skredsikring og framkommelighet, vurdering snøskredfare og drivsnø

Viser til oppdrag for Vegavd. Troms, plan - /forvaltningsseksjonen ved p lanleggingsleder
Mariann Larsen, ansvar 55310.
Forprosjektet skal skissere tiltak for både skredsikring og bedre framkommelighet på fv. 57
fra Store Blåmannsvika/Kaldfjord, over Grøtfjordfjellet til Grøtfjorden/Vågbotn, de r vegen
via Ytre Storsandnes går videre mot bygda Tromvika.

1. SAMMENDRAG – ANBEFALING

Grunnlag for forprosjektet er forslag til planlagt skredsikring i skredsikringsplan for Region
nord - sist revidert/utgitt 2012, der skredsikring av fv. 57 rundt Grøtfjor den er nest høgest
prioriterte prosjekt ut fra en prioriteringsmodell . Prioriteringstall 4,8 2.

På grunn av at fylkesvegen på en relativt lang strekning med mange punkt er utsatt for
snøskred fra bratte fjellsider, er skissert fjordkryssing på kombinert bru og fylling uten tvil
den beste og rimeligste løsningen for skredsikring . En slags terskel med liten vanndybde fra
Karigamneset på østsiden og tvers over fjorden mot land ved Indre Storsan dnes er
utgangspunktet for en fjordkryssing som gjør at ca 6,5 km av fv. 57 rundt Vågbotn unngår de
fleste og verste skredområdene.
Alternativ skredsik ring fv. 57 Grøtfjorden : Rimelige løsninger med fang - eller ledevoller vil
ikke gi god nok sikringseffekt i de bratte f jell siden e , spesielt lang s vestsiden. E n tunnel for å
sikre deler av vestsiden vil kunne bli ca. 3 - 3,5 km lang , men med usikre og skredut satte
påhuggsområder inne i Vågbotn som krever lange portaler. Tunnelk ostnad kan antas til minst
350 - 400 mill.kr. (+ - 40%). Og da har vi fortsatt mange usikra skredområder igjen.

Over Grøtfjordfjellet ved Bårdsvikbukken går også fv. 57 gjennom noen snøsk redområder,
men med lavere hyppighet og alvorlighet enn langs Grøtfjorden. Foreslått veglinje 14000
utflyttet på fylling forbi det østre skredområdet vil gi akseptabelt sikringsnivå der vi har
registrert at snøskred treffer vegen.

Saksbehandler/innvalgsnr:

Ole - André Helgaas - 77617341

Vår dato: 21.04.2015

Vår referanse: 2014/121865 - 015

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Killengreens gate 6 Statens vegvesen
Region nord firmapost - nord@vegvesen.no 9008 TROMSØ Landsdekkende regnskap
Postboks 1403
8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Telefon:
Telefaks:



2

Ved nedstigning mot bygd a Grøtfjord er det både steinsprang og isnedfall på den smale
fylkesvegen. Forslag til sikring med bl.a. bedre grøfter og breddeutvidelse langs vegen er
beskrevet i eget ingeniørgeologisk notat.

For to tunnel - alternativer for å unngå Grøtfjordfjellet , er veg i dagen skissert opp
Småbakkdalen fra Store Blåmannsvika til mulig påhugg for begge tunneler på nordsiden av
dalen i en rygg i østre del av Middagsfjellet . Her kan nederste delen av ny veg være noe utsatt
for snøskred fra søkk/skålformet terreng i fjellet Orvasstind (opptil 980 moh) la ngs sørsiden
av Småbakkdalen. Ut fra foreløpige feltregistreringer 2015 i en relativt snøfattig vinter ser vi
likevel muligheter for akseptabel skredsikkerhet, trolig med noe mer utflytting fra fjellfoten
av vegtraséen .
Det betyr at foreslått veglinje må oppfattes som en korridor med tanke på eventuell videre
detalj ert planlegging og kartlegging av skredforhold gjennom flere vintre her vi ikke har
erfaringer fra tidligere .

Skisserte tunnelpåhugg på Grøtfjordsiden er trolig lite skredutsatt, men en må regne med en
del portaler for å sikre mot lokale nedfall/småskred og gunstig ifht. drivsnøhensyn.

Drivsnø og snøfokk må vi også ta hensyn til her ute i det åpne kystlandskapet med lite
vegetasjon. Ved vegutforming er d ette tatt hensyn til på vestsiden av Grøtfjordfjellet.

Figur 1: Oversiktkart /norgeskart.no
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2. SKREDSIKRINGSNIVÅ – AKSEPTKRITERIER FOR SKRED PÅ VEG

Fra NA - rundskriv 2014/08 datert 08.05.2014 (ref. 2013/038896 - 023) fra Vegdirektoratet:
RISIKOAKSEPTKRIT ERIER FOR SKREDHENDE LSER PÅ VEG :

Trafikkmengde ÅDT er i 2014 er 260, og framskrevet 20 - års ÅDT er 325 i år 2034 .
Fv. 57 er en viktig lavtrafikkert fylkes veg men uten omkjøringsmulighet, og en del skolebuss
og fisketransport. Fra tabell over: ÅDT - gruppe B : 200 - 500 gir grønt akseptabelt nivå lik ca
20 - års skred . Gult angir grunnlag for eventuelt å godta 5 - til 10 - årsskred, men anbefales
normalt ikke. Obs. at dette gjelder over en streknin g opptil 1 km, viser til detaljer i
rundskrivet.

Konklusjon: Etter de nye akseptkriteriene bør fv. 57 sikres mot 20 - årsskred.

3. SKREDFARE OG SIKRING

3.1 Grøtfjorden

Rundt Vågbotn/Grøtfjorden er det registrert 11 - 12 ulike skredløp der skred kan nå vegen.
Viser til skredkart under i figur 2 fra skredsikringsplan 2012, der løsneområder og skredløp er
inntegnet med blått. Kartet viser også terrenghelning på det vi kan karakterisere som typisk
skredterreng, der oransje er 30 - 45 grader (løsneområder stør re snøskred), og mørk brun er 45 -
60 grader helning (typisk løsneområder for små løssnøskred).
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Figur 2b: Kart med skredområder fv. 57 Grøtfjorden/Vågbotn. (Revidert kart fra prosjektbeskrivelse 
skredsikringsplan 2012). Rød pil der snøskred går oftest, gjerne flere ganger pr. vinter. 
 
På kartet over ser vi også detaljerte data for registrerte skredhendelser i NVDB, i perioden 
1980-2014 er det i snitt registrert ca 1 skred pr. år, men her regner vi med noe 
underrapportering. Det er relativt vanlig med mange skred på veg i Grøtfjorden en typisk 
vinter. I tillegg er det i snitt en stengning pa grunn av fare for skred, og enkelt av disse har 
varighet opptil 3 døgn. 
 
Oversikt skredpunktene med lokale navn, med ca meter-verdi fra-til for hovedparsell hp01: 
A: Vestsiden av Grøtfjorden:  

• Grøtfjord II-VII, ca m 22800 – 24900, hyppigste skred fra vestsiden av fjorden, skålformete 
løsneområder opptil 600-700 moh i den spisse fjellryggen fra Ramnberget i nord og mot sør innerst i 
Vågbotn. 

• Vågbotn II, m 22180-22380, relativt skjeldne skred fra V-SV, to skålformete løsneområder i dette 
fjellpartiet rett nord for Hollenderen, noe slakere utløpsområde gjør at dette bare sjelden når vegen, 
kanskje hvert 20-30 år. 

 
B: Østsiden av Grøtfjorden: 
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Det er s pesielt tre skredløp fra fjellet Breitinden med skålformete løsneområder opptil toppen på 963 moh. Disse
har skredløp ned tydelige renner som styrer de tre skredene over skredvifter mot vegen.

• Vågbotn I, m 21100 - 21280
• Hallarbukta, m 20610 - 20735, Også i vi nter har vi hatt skred her over veg ved m 20700, et ca 20 m bredt

sørpeskred.
• Grøtfjorden I, m 20285 - 20330

Figur 3 : Skredområder langs fv. 57 på vestsiden av Grøtfjorden, flere ferske skred på tross av snøfattig vinter
(Foto: Ole - André Helgaas( OAH ) 6.4.2015)

Figur 4 : På østsiden av Grøtfjorden er det tre tydelige skredløp fra skar og renner oppe i Breitinden, i midten et
sørpeskred som gikk tidligere denne vinteren over fv. 57. (Foto: OAH 6.4.2015)

3.2 Grøtfjordfjellet:

Over Grøtfjordfjellet ve d Bårdsvikbukken går også fv. 57 gjennom noen snøskredområder,
men med lavere hyppighet og alvorlighet enn langs Grøtfjorden.
Det østre skredområdet Bårdviksbukken I (ca meter 12950 - 13040): Snøskred med
løsneområder i bratt skålformete fjellside opptil ca . 280 moh, fallhøyde til vegnivå ca 130 blir
ca 150 m. Mye skavldannelse og innblåsing av snø fra det slake ryggen mot Tverrfjellet, ved
vind fra SV - SØ - retning , se foto under .
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Foreslått veglinje 14000 utflyttet på fylling forbi vil gi akseptabelt sikringsn ivå der vi har
registrert at snøskred treffer vegen.
Det vestre skredområdet Bårdsvikbukken II (ca meter 13515 - 13590) vist på figur 3 truer
normalt ikke vegen som allerede i dag går forbi på gunstig fylling.

Figur 5 : Skredområdene langs fv. 57 ved Bårds vikbukken på østre del av Grøtfjordfjellet . Oransje: Typisk
mulige løsneområder for snøskred med terrenghelning over 30 grader. (Kart fra skredsikringsplan 2012).

Figur 6 : Skredområdet fv. 57 ved Bårdsvikbukken I på Grøtfjordfjellet sett fra øst (foto OAH 6.4.2015)



7

Figur 7 : Skredområdet fv. 57 ved Bårdsvikbukken I på Grøtfjordfjellet sett fra nord, med toppskavler som tyder
på mulige større snøskred fra løsneområdet under . Også noe skredskadet skog registrert. (foto OAH 6.4.2015)

Figur 8 : Topografisk kartutsnitt for skredområdet fv. 57 ved Bårdsvikbukken på Grøtfjordfjellet .

Figur 9: Kartutsnitt veg linje 14000 på gunstig vegfylling forbi skredområdet til venstre (fra Bjørn Eriksen).
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Figur 10 : Aktsomhetskart snøskred, fra NVE Atlas/nve.no. Obs! for veg betydelig kortere utløp/rekkevidde for skred.

3.3 Småbakkdalen , fra Store Blåmannsvika – ny veg til tunnel

For to tunnel - alternativer er det skisserte veg i dagen opp Småbakkdalen fra Store
Blåmannsvika til mulig påhugg for b egge tunneler på nordsiden av dalen i en rygg i østre del
av Middagsfjellet.
Her kan nederste delen av ny veg være noe utsatt for snøskred fra søkk/skålformet terreng i
fjellet Orvasstind (opptil 980 moh) langs sørsiden av Småbakkdalen , prøvd skissert på foto i
figur 1 2 under .

Figur 11 : Fv. 57 ved Store Blåmannsvika, mot Småbakkdalen og Orvasstind 980 moh på sørsiden.



9 
 

Utløsnings- og utløpsområder for snøskred/NGI.no-karttjeneste, obs. gjelder ca 1000-årsskred beregnet for 
vurdering av bebyggelse o.l. (plan- og bygningsloven). 
 
Ut fra foreløpige feltregistreringer 2015 i en relativt snøfattig vinter ser vi likevel muligheter 
for akseptabel skredsikkerhet, trolig med noe mer utflytting fra fjellfoten av vegtraséen. Det 
betyr at foreslått veglinje i forprosjektet må oppfattes som en korridor med tanke på eventuell 
videre detaljplanlegging og kartlegging av skredforhold.  
 

 
Figur 12: Foto fra dagens fv. 57 ved Store Blåmannsvika, mot Småbakkdalen og Orvasstind 980 moh på sørsiden 
av dalen. Unormalt lite snø. Ny veglinje svært grovt stiplet skissert. Mulige snøskredområder tegnet inn, sirkler i 
løsneområder. (Foto OAH 6.4.2015) 
 

 
Figur 13: Foto fra dagens fv. 57 ved Store Blåmannsvika, mot Småbakkdalen og aktuelt tunnelpåhugg under 
Middagsfjellet 678 moh på nordsiden av dalen. (Foto OAH 6.4.2015) 
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Figur 14 : Fv. 57 forprosjekt - Eksempel på veglinjer skissert på kart pr. 10.4.2015, (forbehold
om justeringer)

4. DRIVSNØ

Drivsnø og snøfokk må vi også ta hensyn til her ute i det åpne kystlandskapet med lite
veg etasjon. Ved vegutforming blir dette temaet tatt hensyn til så godt som mulig for å få bedre
vinterdrift/brøyting på utsatte punkt, innenfor stramme rammer. S ærlig utsatt strekning er på
vestsiden av Grøtfjordfjellet , der det er minimale grøfter og ugunsti ge bergknauser nært
vegen . Vegvesenets relativt nye håndbok nr. V137 «Veger og drivsnø» gir råd og
retningslinjer vi bør følge om mulig, utgitt 2012/14.

Figur 15 : Øvre del av nedstigning mot bygda Grøtfjord, ugunstig små grøfter. Unormalt lite snø. (Fot o: OAH
6.4.2015).
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Figur 16 : N edstigning mot bygda Grøtfjord, ugunstig små grøfter , fare for steinsprang og isnedfall . Unormalt lite
snø. (Foto: OAH 6.4.2015).

Figur 17 : Ortofoto - kart med oversikt over prosjekt - området, vi ser tydelige mye bart berg og hvor lite skog det er
på Grøtfjordfjellet, altså er drivsnø aktuelt å ta hensyn til. /Norgeskart.no

5. VIDERE ARBEID:
Det vil være nødvendig med mere skredkartlegging i felt og skredfaglige vurderinger ved
videre detaljplanlegging.

G eo/la b.seksjonen
Med hilsen

Ole - André Helgaas
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