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Mulighetsstudie for skredsikring 
1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Skred AS utførte i 2018 en innledende skredfaglig vurdering for prosjektet «Opplevingsvegen 

om Nutheim». I 2019 utførte Skred AS en detaljert skredfarevurdering. Vurderingen 

konkluderte med at tre delstrekninger med begrenset lengde har uakseptabel høy risiko for 

skred grunnet steinsprang. Disse strekningene må derfor sikres mot steinsprang, for å oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet mot skred.  

I den detaljerte skredfarevurdering ble det inkludert noen mulige sikringsløsninger, samt 

grove enhetspriser for sikringsløsninger og et grovt kostnadsestimat på et 

minimumssikringskonsept. Oppdragsgiver ønsker nå en detaljutredning av nødvendige 

sikringstiltak slik at de tre strekningene oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot skred.  

1.2 Mål 
Målet med detaljutredningen av nødvendige sikringstiltak er å konkretisere plassering og 

nødvendige hoveddimensjoner for mulige sikringstiltak. Dette skal gi grunnlag for et 

nøyaktigere prisestimat enn det som er skissert i tidligere arbeid. Arbeidets detaljgrad skal 

tilpasses reguleringsplanprosessen og kunne benyttes som grunnlag i en totalentreprise. 

1.3 Videre arbeid 
Oppdragsgiver planlegger å lyse ut prosjektet på totalentreprise. De aktuelle 

sikringstiltakene skissert i denne rapporten vil derfor måtte detaljprosjektertes som en del 

av totalentreprisen.  
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2 Aktuelle sikringstiltak 
Skredsituasjonen langs strekning 1 og 2 er tilnærmet identisk (Figur 2). Aktuelle sikringstiltak 

langs disse strekningene vil derfor være tilnærmet de samme, og omtales derfor i samme 

delkapittel. Skredsituasjonen langs strekning 3 skilles fra strekning 1 og 2 ved at strekningen 

ikke er direkte nedenfor aktuelle kildeområder. Andre sikringstiltak kan derfor være aktuelle 

langs denne strekningen.  

2.1 Strekning 1 og 2 
Strekning 1 og 2 er lokalisert direkte nedenfor aktuelle kildeområder. Disse strekningene er 

planlagt å passere bergskrentene med hengebrygger («boardways») like ovenfor vannet. 

Ovenfor hengebryggene er det en ca. 20 høydemeter vertikal bergskrent. Ovenfor dette er 

terrenghelningen noe slakere, men med flere større og mindre vertikale partier. Det er en 

svakhetssone (renneformasjon) mellom strekningene. Ovenfor strekningene er det to 

ryggformasjoner, med en konkav form langs kotene. 

2.1.1 Beregningsresultater  

Beregningsresultater av steinsprang utført i programvaren RAMMS::Rockfall viser at 

steinsprang fra de nederste kildeområdene kan nå veistrekningene. Steinsprang fra høyere 

opp i kildeområdene vil for det meste har utløp i forsenkningene, og de fleste vil avsettes på 

skredviftene før de når veien. I modelleringsresultatet som vises i Figur 1, har blokkene en 

energi på 1000-1500 kJ idet blokkene når veien.    

Figur 1: Eksempel på beregningsresultat i RAMMS::Rockfall med rektangulære blokker på 0,5 
m3 fra det midterste kildeområdet langs strekning 1 og 2.  

1 
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2.1.2 Anbefalt sikring 

Strekning 1 og 2 anbefales sikret med rensk og bolt, samt isnett ved behov. I Figur 2 er det 

skissert to områder der det anbefales rensk og bolt, samt et område som bør vurderes sikret 

med isnett.  

Ambisjonsnivået for rensk og bolting må tilpasses risikoakseptkriteriene for 

skredfarevurderingen (årlig sannsynlighet på 1/100, se tidligere rapporter). På grunnlag av 

valgt risikoakseptkriterier, modelleringsresultater og dronebildestudier, er det vurdert at det 

ikke er behov for rensk og bolting ovenfor områdene skissert i Figur 2. Terrengets konvekse 

form ovenfor områdene skissert i Figur 2 fører til at de fleste blokkene avsettes i 

forsenkningene/renneformasjonene. Området ovenfor strekning 1 er ca. 3900 m2 (lengde på 

130 m og gjennomsnittshøyde på 30 m). Området ovenfor strekning 2 er ca. 2400 m2 (Figur 3 

og Figur 4). Det mest hensiktsmessige er at omfanget av rensk og bolting bestemmes av 

ingeniørgeolog på stedet under utførelse. 

Det bør fokuseres på den delen av bergskrenten som er nedenfor hvit stiplet linje, da disse 

områdene er tilnærmet vertikale og med stedvis overhengende områder. Områdene ovenfor 

svart stiplet linje har en noe slakere helning, og er mindre oppsprukket. Merk at det i toppen 

av det markerte området ovenfor strekning 1, i en svakhetssoner, er to tilsynelatende 

avløste blokker (oransje piler i Figur 2) som bør boltes eller fjernes. Bergmassen i disse 

områdene har to tilnærmet vertikale sprekkesett, ett med strøk i NV-SØ-retning og ett med 

strøk i V-Ø-retning. I tillegg er det et sprekkesett som følger topografien, og antas å være 

eksfoliasjonplanet.  

Siden befaringen til skredfarevurderingen ble foretatt sommerstid, i en periode uten is, 

foreligger det usikkerheter knyttet til isdannelse og behovet for isnett. For å minimere 

risikoen for å plassere isnett en plass der det ikke er behov, kan det være et alternativ å 

avvente prosjektering og installasjon av isnett til man har større kontroll på det potensielle 

problemet. Isnedfall er primært en materialrisiko, i større grad enn personrisiko, siden veien 

hovedsakelig vil benyttes når det er snø og isfritt. Personrisikoen knyttet til isnedfall er 

derfor svært lav, selv om det ikke sikres mot isnedfall med det første.  

Behovet for isnettet er i tidligere rapporter estimert til 10 m * 30 m, som gir 300 m2. Det ble 

vurdert at det var behov for isnett i et mørkere område i bergskrenten, der det rant en del 

vann. Dette området er skissert med blått polygon i Figur 2 og Figur 4.   
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Figur 2: Dronebilde av strekning 1 og 2 og områder der det anbefales rensk og bolt (hvite 
polygon, og spesielt nedenfor hvit stiplet linje) og isnett (blått polygon). Oransje piler i 
ovenfor strekning 1 indikerer to større, delvis avløste blokker. Blå, grønn og rød pil viser en 
høydeforskjell på henholdsvis 20 m, 40 m og 50 m.  

1 2 
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Figur 3: Nærbilde av strekning nr. 1, der det planlegges hengebrygger («boardway»), samt 
området der det anbefales rensk og bolt (hvitt polygon, og spesielt nedenfor hvit stiplet linje). 

1 
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Figur 4: Nærbilde av strekning nr. 2, der det planlegges hengebrygger («boardwalk»), samt 
området der det anbefales rensk og bolt (hvitt polygon, og spesielt nedenfor hvit stiplet linje) 
og isnett (blå polygon). Oransje pil indikerer et eksempel på en avløst blokk som bør renskes 
eller boltes.  

Figur 5: Eksempel på isnett. Behovet for isnett bør vurderes nærmere ettersom det ikke er 
utført befaring vinterstid. 

1 
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2.1.3 Alternativ sikring 

Strekning 1 og 2 kan alternativt sikres med tilnærmet horisontale steinspranggjerder, som 

har samme virkning som skredoverbygg. Disse er dyrere enn vanlige steinspranggjerder, og 

vurderes derfor ikke som et reelt alternativ basert på en kost/nytte-vurdering.  

Figur 6: Eksempel på horisontale steinspranggjerder. Hentet fra http://al-
geosystems.com/solutions/rock-fall-protection-barriers-geobrugg/ 

2.1.4 Kostnadsestimat 

I tabell 1 er det gitt et oppdatert kostnadsoverslag for aktuelle sikringstiltak langs strekning 1 

og 2. Det presiseres at det er store usikkerheter i kostnadsoverslaget grunnet lokale forhold 

av betydning for utførelsen, stor variasjon i enhetspriser fra liknende prosjekter og lokale 

prisforskjeller blant entreprenører. Det gir likevel et godt grunnlag for anbefalt løsning. 

Tabell 1: Kostnadsestimat av aktuelle sikringsløsninger langs strekning 3. Det bør påregnes 
en usikkerhet på opptil 50%. *omfanget av rensk og bolt er svært usikkert, og usikkerheten 
kan dermed overstige 50%. 

Strekning 1 og 2 Type Mengde Enhetspris Sum eks. mv 

Anbefalt sikring Rensk (+ evt. bolt) 200 timer* 3 000,- pr. time 600 000,- 

Alternativ sikring Steinspranggjerde 90 m + 130 m 10 000,- pr. lm 2 200 000,- 

Mulig behov Isnett 300 m2 1 500,- pr. m2 450 000,- 

http://al-geosystems.com/solutions/rock-fall-protection-barriers-geobrugg/
http://al-geosystems.com/solutions/rock-fall-protection-barriers-geobrugg/
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2.2 Strekning 3 
Strekning 3 er lokalisert ca. 30 m nedenfor de nederste kildeområdene. Terrenghelningen 

mellom kildeområdene og strekningen er ca. 35°. Løsmassene i området er uravsetninger 

bestående av blokker med sidekanter mindre enn 0,5 m.  

2.2.1 Beregningsresultater 

Beregningsresultater av steinsprang utført i programvaren RAMMS::Rockfall tilsier at det må 

til en sikringsløsning som tåler 1000 kJ (Figur 7), har en høyde på minst 2 m og en lengde på 

ca. 70 m, om det velges en løsning med voll eller steinspranggjerde. 

Figur 7: Eksempel på beregningsresultat i RAMMS::Rockfall med blokker på 0,5 m3 fra det 
midterste kildeområdet ovenfor strekning 3. Skissert steinspranggjerde er omtrentlig 
plassert, med en avstand på ca. 10 m fra veien. 

2.2.2 Anbefalt sikring: Voll   

En aktuell sikringsløsning er en voll bestående av gabioner (Figur 8) eller en tørrmur av stein 

(Figur 9). Vollens leside kan plasseres helt inntil vestlig veiskulder. Vollen støtside vil da 

plasseres en plass mellom veien og skissert steinspranggjerde (Figur 7). Vollen må 

sannsynligvis ha en viss bredde eller suppleres med løsmasser på lesiden for å tåle 1000 kJ.  

En utfordring med en voll/mur er at det er relativt liten plass og bratt terreng mellom 

strekningen og kildeområdene. Dette kan løses ved å bygge vollen med bratt leside, men 

dette er sannsynligvis noe dyrere.  

En voll er anbefalt framfor steinspranggjerde, pga. at det sannsynligvis er svært krevende å 

forankre et steinspranggjerde i området med steinsprangavsetninger med store hulrom. I 

tillegg kreves det mindre vedlikehold, samt at levetiden er lengre, for en voll sammenlignet 

3 
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med steinsprangnett. Voll er valgt framfor sikring i kildeområdene, pga. at sikring i det 

aktuelle kildeområdet ville blitt svært omfattende og følgelig kostbart. 

Figur 8: Eksempel på gabionmur bygget for å sikre veien mot snøskred. En gabionmur som 
skal tåle steinsprang må sannsynligvis fylles med løsmasser på lesiden for å tåle 
dimensjonerende steinspranghendelse.  

Figur 9: Eksempel på en voll bygget med stein på støtsiden. Lesiden er fylt med løsmasser. 
Vollen på bilde er 4-5 m, og betydelig høyere enn det som er anbefalt langs strekning 3. 

2.2.3 Alternativ sikring 1: Steinspranggjerde 

Steinspranggjerde finnes i mange styrker og høyder, også de aktuelle beregnede 

dimensjonene (1000 kJ, 2 m høyt og ca. 70 m langt). Steinspranggjerdet bør plasseres minst 

5-10 m ovenfor strekningen, for å ha en buffersone ved treff. Steinspranggjerde i Figur 7 har

en buffersone på ca. 10 m til veien. Det finnes også strammere nett på markedet, som ikke

krever fult så stor buffersone. Disse er noe dyrere. Størrelsen på buffersonen er uansett ikke

avgjørende for om steinspranggjerde er aktuell sikringsløsning eller ikke. Steinspranggjerde

må ikke plasseres for nært inntil foten av skrenten, da både spretthøyden og energien til

blokkene er høyere lengre opp i fjellsiden.
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Siden det er uravsetninger bestående av blokker med relativt korte sidekanter (<0,5), samt 

mye hulrom i urmassene, kan det være utfordrende å forankre steinspranggjerde.  

Figur 10: Eksempel på steinspranggjerde ovenfor en vei. 

2.2.4 Alternativ sikring 2: Rensk og bolt 

Ambisjonsnivået for rensk og bolting må tilpasses risikoakseptkriteriene for 

skredfarevurderingen (årlig sannsynlighet på 1/100, se tidligere rapporter). På grunnlag av 

valgt risikoakseptkriterier, modelleringsresultater og dronebildestudier, er det vurdert at det 

må utføres rensk og evt. bolting på ryggformasjonen direkte ovenfor strekningen (Figur 11). 

Området skissert i Figur 11 er ca. 4800 m2 (gjennomsnittslengde på 60 m og 

gjennomsnittshøyde på 80 m). Som beskrevet i kap. 2.1.2 det mest hensiktsmessig at 

omfanget av rensk og bolting bestemmes av ingeniørgeolog på stedet under utførelse. 

Kildeområdene ovenfor strekning 3 fremstår som mer aktivt enn ovenfor strekning 1 og 2. 

Dette begrunnes med at berget ovenfor strekning 3 har flere tydelige, ferske bruddflater, 

samt færre treklynger, sammenlignet med kildeområdene ovenfor strekning 1 og 2. I tillegg 

har bergmassen ovenfor strekning 3 et mer fremtredende sprekkesett som faller innover i 

bergmassen, mot vest, som danner overhengende partier. Siden bergmassen er mer 

oppsprukket over et større område, vil jobben med rensk og bolting bli mye mer omfattende 

ovenfor strekning 3 sammenlignet med ovenfor strekning 1 og 2. Rensk og bolting anbefales 

derfor ikke som eneste sikringsmetode for strekning 3, da omfanget for å oppnå tilstrekkelig 

sikkerhet vil bli omfattende, men evt. som et tillegg til fysisk sikring med voll eller 

fanggjerde.   
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Figur 11: Kildeområdene ovenfor strekning 3 og området der det bør foretas rensk og evt. 
bolt om dette blir valgt sikringsløsning (hvitt polygon).   

2.2.5 Kostnadsestimat 

I tabell 2 er det gitt et kostnadsoverslag for aktuelle sikringstiltak langs strekning 1 og 2. Det 

presiseres at det er store usikkerheter i kostnadsoverslaget. 

Tabell 2: Kostnadsestimat av aktuelle sikringsløsninger langs strekning 3. Det bør påregnes 
en usikkerhet på opptil 50%.   

Strekning 3 Type Mengde Enhetspris Sum 

Anbefalt sikring Voll (gabion eller stein) 70 m 7 000,- pr. lm 490 000,- 

Alternativ sikring 1 Steinsprangjerde 70 m 7 000,- pr. lm 490 000,- 

Alternativ sikring 2 Rensk (+ evt. bolt) Svært 
omfattende 

- - 

2.3 Sikringstiltakenes risikoreduserende effekt 
De aktuelle sikringstiltakene er skissert for å redusere den årlige sannsynligheten for skred 

på strekningene til lavere enn 1/100. Skred på veien kan ikke fullstendig utelukkes selv etter 

sikringstiltakene er utført, da skred med årlig sannsynlighet lavere enn 1/100 kan 

forekomme. De skisserte sikringstiltakene er ikke dimensjonert for slike hendelser. 

I områder der rensk og bolting utføres innebærer dette for eksempel at steinsprang løsner 

ovenfor områdene der rensk og bolting er utført. Modelleringsresultatene indikerer at det er 
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lav sannsynlighet for at steinsprang fra disse områdene når veien, men det kan ikke 

utelukkes.   

I områder der steinspranggjerde eller voll bygges, er tiltakenes dimensjoner tilpasset 

steinsprang med årlig sannsynlighet 1/100. Steinsprang med årlig sannsynlighet lavere enn 

dette kan ha større spretthøyde og/eller energi, og dermed passere/ødelegge 

sikringstiltakene.    

3 Anleggstekniske forhold 
Nedenfor strekning 1 og 2 planlegges det hengebrygger. Evt. rensk og bolting må derfor 

utføres fra tau. Alternativt kan deler av de aktuelle kildeområdene nås med lift. Henholdsvis 

fra nordenden ovenfor strekning 1, og fra sørenden ovenfor strekning 2. Dette med et 

forbehold om hvordan veien dimensjoneres og bygges, da det ikke er vei adkomst pdd. 

Det er en bilvei som slutter ca. 500 m sør for strekning 3. Videre nordover mot strekning 3 er 

det en relativt god traktorvei. Med et forbehold om hvordan veien rustes opp, bør det være 

gode muligheter for at anleggsmaskiner kan benyttes ved bygging av sikringstiltak ved 

strekning 3.  

4  Drift og vedlikehold av sikringstiltak 
Alle typer sikringstiltak bør undersøkes hvert 5. år. Dette for eksempel for å avdekke om det 

er behov for ytterligere rensk og bolting, fjerning av skredblokker på støtsiden av vollen eller 

om steinspranggjerdet trengs å repareres etter treff. Vurdering av behovet for isnett bør 

inkluderes i planen for drift og vedlikehold.   

5 Konklusjon 
Skred AS har utført en mulighetsstudie for nødvendige sikringstiltak. Sikringstiltakene skal 

føre til at de tre delstrekningene som i tidligere arbeid ble vurdert å ikke har tilfredsstillende 

sikkerhet mot skred, oppnår tilfredsstillende sikkerhet mot skred.  

Oppdragsgiver planlegger å lyse ut prosjektet på totalentreprise. Arbeidets detaljgrad er 

tilpasset reguleringsplanprosessen, men skal kunne benyttes som grunnlag til utlysningen i 

totalentreprisen. Detaljprosjekteringen av sikringstiltakene blir en del av totalentreprisen.   

Det anbefales rensk og bolting i skisserte områder ovenfor strekning 1 og 2. Omfanget av 

rensk og bolting bestemmes av ingeniørgeolog på stedet under utførelse. Selv om omfanget 

er svært usikkert, vurderes det som en billigere løsning enn steinspranggjerde. 

Ovenfor strekning 3 anbefales det en voll (gabion- eller tørrmur) som tåler en punktlast på 

1000 kJ. Anbefalt høyde og lengde er henholdsvis 2 m og 70 m. Dette er anbefalt framfor 

sikring i kildeområdene og steinspranggjerde, pga. kostnad og at det sannsynligvis er svært 

krevende å forankre et steinspranggjerde i området med steinsprangavsetninger med store 

hulrom.    
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Det anbefales å vurdere behovet for isnett første vinter etter ferdigstillelse, og dermed ikke 

inkludere det i totalentreprisen. Dette for å minimere risikoen for å plassere isnett en plass 

der det ikke er nødvendig.  


