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Dette notatet er utarbeidet av LPO arkitekter og er basert på befaring med geomorfolog 
Ole Humlum 26.oktober 2016 og doktorgraden “Erosion of permafrost affected coasts: rates, 
mechanisms and modelling”, 2015, Emilie GuéganFra LPO arkitekter stilte Ingvild Sæbu Vatn 
og Anne Sandnes.

Erosjonen skaper ikke fare for liv og helse, men materiell skade på hytter. Langs kysten av 
Vestpynten og Bjørndalen er det 2 hytter som står nær kanten og en vei som har blitt flyttet 
pga. fare for utglidning pga. erosjon. Dette er bakgrunnen for at vi har sett det som nødvendig 
å vurdere temaet sammen med en fagkyndig.
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OVERSIKTSKART

Kartet er basert på befaring med geomorfolog Ole Humlum



Det er observert en økende grad av ersojon pga 
reduksjon av permafrosten og dermed en mer 
ustabil klippekanten.

På Vestpynten og Bjørndalen er det 3 årsaker til 
erosjon:

Bølger
- særlig ved høststormer
- kan ta 2-3 m av kanten på det mest ekstreme

Havis
- havisen fryser fast i kystlinjen og kan trekke med 
seg løsmasser og fast fjell når iskanten løsner ved 
storm eller flo på vår/tidlig sommer. Fastfrysing og 
fjerning av løsmasser og fjell er skjer særlig langs 
kyst med permafrost.

“Nivasjon”
- oppstår på steder hvor snøen på strandsonen 
legger seg i le for den dominerende vintervinden 
(på Vestpynten er den dominerende vintervinden 
fra sørøst.)
- beveger seg sakte, ca 5-10 cm i året når det 
skjer

3 ÅRSAKER EROSJON PÅ VESTPYNTEN/BJØRNDALEN

Over: Illustrasjonen viser hvordan bølger og is drar ut 
masser og skaper erosjon.
Hentet fra artikkelen “Observations of sea influences 
on the littoral sediment exchange, North Zealand, 
Denmark” by Niels Nielsen, Geografisk Tidsskrift, Bind 
88, 1988.

Til venstre: Utdrag fra doktorgraden “Erosion of 
permafrost affected coasts: rates, mechanisms and 
modelling”, 2015, Emilie Guégan som viser hvordan 
klippekanten på Vestpynten har beveget seg innover.
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Område 1 
- stabil kant

Befaring fra avstand. Hyttene ligger relativt langt 
unna kanten og det er ingen markant 
erosjonskant som vil kunne komme i konflikt 
med hyttene.

Område 2 
- aktiv kant
- erosjon forårsaket av bølger og havis

Erosjonen kan bli noe stabilisert av elveutløpet.

Hytte 22/525/7
Hytta ligger nært, men med god avstand til 
kanten. Det er sannsynligvis ingen fare for at 
hytta vil rase ut i et 10 års perspektiv.

Hytte 22/525/3
Hytta ligger nært kanten, men pga. fast fjell 
i klippekanten vil den sannsynligvis ikke stå i fare
i et 10 års perspektiv. Drenering av fuktighet 
som idag renner under hytta bort fra hytta vil 
kunne være med på å stabilisere kanten.
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BESKRIVELSE AV OMRÅDENE MARKERT I KARTET
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Område 3
- stabil kant

Her er det synlig fjell de 3-4 meterne nederst 
i klippekanten. Dette stabiliserer kanten og dette 
området regnes som stabilt ift. haverosjon.

Område 4
- stabil kant

Dette området består av lange slake rullesteins-
strender og er avleiringsområde for massene som 
beveger seg med bølgene. Steinen vil bevege seg 
inn og ut i sjøen, men dette området ligger så lavt
i forhold til havnivået at det ikke er utsatt for 
erosjonsfare.

Område 5
- aktiv kant
- erosjon forårsaket av “nivasjon”

Langs nordsiden av Vestpynten har det vært gjort
studier ifm. doktorgradeb ”Erosion of 
permafrost affected coasts: rates, mechanisms 
and modelling”,Emilie Guégan, 2015. Her 
utløses erosjonen av snøen som legger seg på
lesiden av klippekanten mot  sjøen. 

Veien
Veien ut langs Vestpynten er nylig flyttet for å 
unngå å rase ut. Den ligger fortsatt relativt nær
kanten som er aktiv. Planarbeidet bør vurdere å 
legge tilrette for muligheten å flytte veien  
ytterligere inn eller til en alternativ trasee når det 
blir nødvendig.

Område 6
Tilsvarende område 4. 
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