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Rapporten inngår i prosjekteringsgrunnlaget for ny E8 Sørbotn-Laukslett.  

Rapporten bygger på grunnlaget som ble lagt i reguleringsplanfasen av prosjektet, rapport B11172-SKRED-01. I byggeplanfasen er 
tiltaket videre detaljert og optimalisert. 

For punktet isolert sett er det ønskelig med en skredsikkerhet som tilsvarer at det kommer skred på veg sjeldnere enn én gang pr 
200 år. 

Det er utført RAMMS-simuleringer på framtidig terreng etter at tiltak er designet. 

Simuleringene viser at foreslått tiltak gir god ledning av skredmassene, og at lysåpningen er stor nok for skredscenariet som er 
lagt til grunn. Nedstrøms brua ledes massene unna den bebodde bebyggelsen i området, slik at sikkerheten mot skred for dem 
bedres betraktelig sammenlignet med i dag.

Løsningen vurderes å tilfredsstille kravene til skredsikkerhet på veg iht. Hb N200. Man kan imidlertid aldri utelukke store, sjeldne 
hendelser som vil være større enn dem som løsningen er designet for. Sannsynligheten for dette vurderes å være lav. Vår simuler-
ing tyder på at NVEs faresonekartlegging på stedet viser for liten utstrekning av en 1000-årssone på sørsiden av bekkeløpet 
for dagens situasjon. Tiltaket som er designet vurderes å hindre en slik skredutbredelse, slik at bebyggelsen i området vil ligge 
utenfor 1000-års faresone i framtida.
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
På oppdrag fra Prosjekt Tromsø v/Jøran Heimdal har Geofag Utbygging prosjektert 
skredsikringstiltak og utført oppdaterte skredvurderinger i byggeplanfasen ved flere 
skredpunkter langs ny E8 Sørbotn-Laukslett.  
  
I reguleringsplanfasen ble det utarbeidet en egen rapport for fagområde Skred: rapportnummer 
B11172-SKRED-01. Denne inneholdt vurderinger knyttet til total skredrisiko på veg, utkast til 
sikringstiltak mm. For beskrivelse av helheten av skredsikring på strekningen vises til denne 
rapporten.  
 
For byggeplanfasen er det utarbeidet en egen rapport for hvert enkelt sikringstiltak.  
 
Denne rapporten inneholder oppdaterte vurderinger av nødvendige tiltak mot sørpeskred ved 
Steinbakkelva bru.  
 

 
Figur 1:  Oversiktskart for prosjektområdet (norgeskart.no). Steinbakkelva markert med blå ring 
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2 TIDLIGERE VURDERINGER  
 
Det er tidligere utarbeidet flere rapporter som delvis omhandler Steinbakkelva:  

B11172-SKRED-01: E8 SØRBOTN-LAUKSLETT, RAMFJORD - VESTRE ALTERNATIV. 
Skredfare og skredsikring, fagrapport til reguleringsplan. Datert 21.04.2020. 

Skredfare og tiltak var beskrevet bl.a. i 2005-06 i flere notater med Jan Otto Larsen som 
skredfaglig forfatter. 

Skredfaglig rapport 2010000548-22 datert 24.06.2010 viser en del av grunnlaget. 

NVE rapport nr 17-2016 inneholder gjeldende faresoner og vurderinger for området.  
 

3 SKREDHISTORIKK  
Det er ikke kjent at det har gått skred i Steinbakkelva som har hatt utløp over eksisterende 
fylkesveg. Potensialet for skred i et 200-årsperspektiv er likevel vurdert å være til stede. I NVE 
rapport 17-2016 vurderes bekkeløpet å være utsatt for flomskred. Terrengformen i fjæra tyder 
på at det har gått skred i området langt tilbake i tid. 
 

 
Figur 2: Faresone fra NVE  rapport 17-2010 (NVE atlas) 
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4 SIKRINGSNIVÅ, KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED PÅ 
VEG 

N200 Vegbygging, kapittel 208 er lagt til grunn i valg av sikkerhetsnivå for den nye vegen. 
Beskrivelse og begrunnelse for valg er i rapport B11172-SKRED-01. 
Konklusjonen derfra er lagt til grunn i prosjekteringsfasen: Dersom man skal oppnå akseptabel 
sikkerhet kan man ha maksimalt ett skred pr km veg hvert 100. år.  
 
På en ca 1500m lang strekning er det tre skredområder: Steinbakkelva, Skredelva og 
Mellajordelva. Det betyr at maksimal returperiode for skred på hvert av disse tre punktene blir: 
 
Krav: Ett skred pr 100 år pr km 
For 1,5km: 1 skred pr 67 år 
Tre skredpunkter  ett skred pr 200 år pr punkt dersom man antar lik returperiode på alle 
punktene. 
 

5 SKREDTEKNISKE VURDERINGER OG DESIGN AV 
SIKRINGSTILTAK 

 
Bekken er en av tre bekker i nærheten som er vurdert ha fare for sørpeskred. Det er ingen 
kjente skredhendelser, men terrenget oppe på fjellet viser at det kan være potensial for det. 
Klimaendringene fører til at det ventes økt hyppighet av denne skredtypen. Det har derfor i hele 
prosjektets levetid vært forutsatt som god klimatilpasning at bekken skal sikres med romslige 
robuste bruer for å lede skredet under vegen. I NVEs generelle skredkartlegging er bekken 
vurdert å ha fare for flomskred og snøskred. I NVEs aktsomhetskart ligger området innenfor 
utløp for både snøskred og jord- /flomskred. 

 
Figur 3: Aktsomhetskart (https://temakart.nve.no/tema/aktsomhet) 
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5.1 Topografi og skredfrekvens 
Oppe på fjellet der bekken begynner er det store, relativt slake områder. Dette er typiske 
løsneområder for sørpeskred. Det er et relativt stort nedslagsfelt opp til Blåfjellet 884 moh, se 
Figur 4 med grovt skisserte nedslagsfelt for nedbør og avrenning fra snøsmelting – som kan 
bidra til sørpeskred. Frekvensen er fra tidligere vurdert til å kunne være ett tilfelle pr 20-30 år i 
Steinbakkelva. Dette kan nok være noe for stor hyppighet – siden det ikke er et kjent 
problemområde. Imidlertid er det sannsynlig at man vil ha en del hendelser i et 200-års 
perspektiv.  
 
NVE rapport 17-2016 angir bekkeløpet som en 100-års skredsone for flomskred(jord+vann). 
Rapporten kommenterer ikke sørpeskredfaren. Disse to skredtypene vil ha en relativt lik 
oppførsel og utløp. 
 

 
Figur 4: Kart med skissert nedslagsfelt nedbør/snøsmelting Steinbakkelva og Mellomjordelva. Grunnlag norgeskart.no  
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5.1.1 Sikringstiltak 
Vegen sikres mot sørpeskred og eventuelle flomskred ved å anlegge ei bru med relativt stor 
lysåpning i forhold til bekkens normalsituasjon. Geometrisk utforming er iht. håndbok V139 
«Flom og Sørpeskred». 
 
I tillegg er det lagt opp til å bruke den samme brua til markundergang for grunneier. 
Skredteknisk er det en akseptabel risiko å kombinere dette siden skredene er sjeldne og bruken 
av undergangen begrenset.  
 
Steinbakkelva har en del retningsendringer oppstrøms ny veg. Dette er ugunstig for bevegelsen 
av et sørpeskred. Svingene i elva vil føre til undulasjoner, og skredet kan derfor forlate 
bekkeløpet. Det er derfor foreslått tiltak i form av ledevoller og bekkeomlegging for å sikre at 
skredet følger bekkeløpet og ledes godt under ny bru. 
 
Nedstrøms ny veg ligger noe bebyggelse. I reguleringsplanen ble det foreslått at det skulle 
bygges ledevoller langs bekken også der for å sikre bebyggelsen. Etter innspill fra grunneiere 
har det blitt enighet om at skredet skal styres noe mot nord bort fra bebyggelsen som er bebodd. 
Konsekvensen av dette er at bebyggelsen på «Mellomjord søndre» skal saneres. Denne var 
uansett fraflyttet, og det er enighet med grunneierne på denne eiendommen om løsningen. 
 
At man leder skredet bort fra eiendommene som er bebodd er selvsagt gunstig med tanke på 
skredsikkerhet. Vi vurderer derfor at sikringsløsningen er bedre enn forslaget fra 
reguleringsplanen. Ulempen er at bekken må legges om over et lengre parti, og det må 
påregnes plastringstiltak i hele omleggingens lengde. Det er imidlertid mulig å få til en løsning 
ved at bekken holdes åpen samtidig som skredet ledes en annen veg.  
 
Simulering av et stort sørpeskred viser at det kan være risiko for at skredet klatrer over kanten 
av bekkedalen ved ca kote 100 og sprer seg i en arm sør for bekken. Dette er en anslagsvis 
1000-års hendelse - og som dermed har en hyppighet som ikke vurderes å være relevant mtp 
skredsikkerhet for veg. Men den kan ha betydning for bebyggelsen i området. For å på en enkel 
måte også sikre bebyggelsen foreslås derfor å forlenge øvre, søndre ledevoll i en kurve som 
dekker opp denne faren.  
 
Inn mot brua etableres vingemur på begge sider, vingemurer bør bygges av tørrmurer med 
avrundet/slakk vinkel mot skredet. 
 
Samlet vurderes disse tiltakene å gi god ledning av skredmassene så de treffer under brua. 
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Figur 5: Steinbakkelva. Utretting av bekkeløp, ledevoller, markundergang og bru, skisse fra 3D-modell. 

 

5.1.2 Simulering i RAMMS og tolkning av resultater 
Nye simuleringer/numeriske modelleringer er utført med programmet RAMMS:  

- DEBRIS FLOW-modulen med anslåtte sørpeskred-parametere og standardverdier for 
flomskred 

 

RAMMS er en 3-dimensjonal numerisk modell som er bygd på Voellmys hydrauliske 
strømningsteori i en åpen kanal. Modellen er utviklet i Sveits, og er kalibrert etter fullskala 
testforsøk gjort med snøskred i alpene. RAMMS er etter hvert blitt mye brukt i Norge og det 
finnes en del erfaringer hvordan RAMMS kan anvendes i norske skredløp 

 
Det fins ingen modeller spesielt utviklet for simulering av sørpeskred. Likevel brukes i noen 
grad RAMMS:Debris flow til dette, men med friksjonsparametere justert til sannsynlige nivåer 
for en sørpeskredhendelse.  
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De tre aktuelle bekkene i prosjektet er behandlet likt. Det er valgt å definere løsneområder som 
en «block» rett ovenfor der bekkene tydelig kanaliseres i toppen av fjellsida. Det betyr ikke at 
skredet løsner akkurat der, men det anses at et tilsvarende volum kan løsne i de overliggende 
områdene, og at simuleringen starter der skredmassene kommer til det brattere, kanaliserte 
partiet ned mot vegen. Eventuelle skred som løsner lenger ned vil kanaliseres i det samme 
bekkeløpet. Eksakt beliggenhet av løsneområdet vurderes derfor i dette tilfelle å være mindre 
viktig. 
Friksjonsparametere er valgt etter anbefalinger i «NVE Ekstern rapport Nr. 9/2021 9 Bruk av 
RAMMS::DEBRISFLOW på kjente sørpeskredhendelser». Rapporten inneholder 
etterregninger av kjente sørpeskred med forslag til valg av friksjonsparametere for 
faresonekartlegginger.  
 

 µa  [-] ξ [m/s2] ρ [kg/m3] 

Sørpeskred  0.08  2000  1000 

 
Dette tilsvarer anbefalte parametere for 100 års returperiode. Resultatet av en simulering 
avhenger av skredvolum og friksjonsparametere. Vi har benyttet 100-års parametere og kjørt 
simuleringer med to løsnevolum for å se hvor sensitive resultatene er for variasjon av volum.  
 
Volum simulering 1: 18 586m3 
Volum simulering 2: 32 770m3 
 
I tillegg er det kjørt simulering med 1000-års-parametere: µa = 0,05 og ξ=3000. Dette for å 
undersøke om tiltaket vil ha påvirkning på bebyggelsen i nærheten dersom et svært stort og 
sjeldent skred skulle gå. Volumet i denne simuleringen er 32 770m3. 
 
Terrengmodell er basert på prosjektets laserscannede kartgrunnlag og de prosjekterte tiltakene 
er lagt inn som en endring i terrengoverflaten. Landkarvegg og støttemurer inn mot landkarene 
er modellert – sammen med endring av bekkeløp og etablering av ledevoll oppstrøms ny bru. 
Selve brua er ikke lagt inn i terrengmodellen siden skredet skal passere under.  
 
Den prosjekterte løsningen har disse målene: 
Omtrentlig høyde mellom bekk og brubjelke: ca 5,7m 
Lengde på bru (Avstand mellom landkarvegger): 19m 
 
Simuleringen vurderes å vise en realistisk reell hendelse, men det understrekes at det likevel er 
usikkerheter knyttet til resultatene.  
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5.1.2.1 Resultater – simulering av sørpeskred 
Simulering 1 
viser at tiltaket fungerer godt med dette skredvolumet (18 586m3). Skredet passerer under brua, 
og det vises liten grad av utilsiktet spredning av skredmassene. Nøkkelverdier fra resultatene 
er: 
 
Flytehøyde under brua:  ca 2 m 
Skredtrykk under brua: ca 180 kPa 
Skredhastighet under brua: ca 14 m/s 
 
Vi tar ikke med figurene fra denne simuleringen i rapporten, men velger heller å vise 
resultatene fra simulering 2. Her er det nesten dobbelt så mye skredmasser (32 770m3).  
 
Simulering 2 
I figurer under vises resultatet av simuleringene. Lilla strek viser profillinja som er valgt for 
snittene. Den ligger i overkant av bruplata. Vi ser at med forutsetningene lagt til grunn er: 
 
Flytehøyde under brua:  ca 3,5 m 
Skredtrykk under brua: ca 220 kPa 
Skredhastighet under brua: ca 16 m/s 
 
For en ingeniørmessig tilnærming til resultatene anbefales det å regne skredtrykk 250kPa der 
dette skulle være aktuelt. Men utformingen av bekkeløpet gjør at i prinsippet skal ikke 
brukonstruksjonen treffes av skred når skredet er av den størrelsesorden som her er lagt til 
grunn. Med utformingen av innløpet til konstruksjonen inkludert tørrmurer som er valgt ser vi 
derfor ikke grunn til å ta videre spesielle hensyn til skredkrefter. 
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Figur 6: Steinbakkelva - hastighet av sørpeskred, opptegning fra RAMMS-simulering 

 
Figur 7: Maksimal hastighet av skredmasser under brua 
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Figur 8: Steinbakkelva - trykk fra sørpeskred, opptegning fra RAMMS-simulering  

 
Figur 9: Maksimalt skredtrykk under brua 
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Figur 10: Steinbakkelva - flytehøyde av sørpeskred. Simulert på terrengmodell av framtidig terreng 

 
Figur 11: Maksimal flytehøyde av skredmasser under brua 
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Simulering med 1000-års parametere 
Med lavere friksjon i massen ser vi som forventet at massen opptrer mer flytende. Skredtiltaket 
håndterer i stor grad også et slikt skred, men vi ser et svakt punkt på høyre side ved brua. Også 
øvrige simuleringer viser noe oppstuving der, men med lavere friksjonsvinkel skvetter noen 
skredmasser opp på vegen. Siden friksjonen er svært lav flyter skredet videre over vegen og 
ned mot bebyggelsen mot sør i beregningen.  
 
Vi ser at flytehøyden er liten i denne «armen» mot bebyggelsen. I virkeligheten vil også 
bruplate, landkarvegg og tre vegrekkverk bremse eventuelle masser som flyter opp på vegen. I 
et slik scenario vil vegen bli truffet av skred og stengt, men vi vurderer at omfanget av 
skredmasser som vil få utløp mot bebyggelsen trolig i praksis vil være lite. Flytehøyden ved 
Andersdalvegen 348 er på ca 11cm i simuleringen. Dette er så lite masser at vi velger å se bort 
fra dette som et potensielt skadelig skred. Det er heller ikke lagt inn effekt av skog i området 
bak husene.  
 

 
Figur 12: Steinbakkelva - flytehøyde av sørpeskred. Simulert på terrengmodell av framtidig terreng. 1000-års 
friksjonsparametere 
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6 Vurdering av sikringstiltaket 
Det har i prosjekteringsfasen vært et mål å utforme en løsning som gir god sikkerhet mot skred. 
Geometrien på veg og bekk gjør i dette tilfellet at høyden under brua er noe større enn det som 
tidligere har vært angitt som minimumskrav. Flytehøyden til skredet er anslått til å kunne være 
ca 3m. Noe snø på bakken i tillegg vil kunne gi et nivå på skredmassene som tilsvarer ca 4m 
over bekkenivået. Da er det fremdeles 1,7m igjen opp til brubjelken. Det betyr at sikkerheten 
blir enda bedre ivaretatt enn påkrevet. 
 
Simuleringen indikerer også at massene ledes godt inn mot brua. Bekken heller såpass mye 
nedstrøms at det ikke er sannsynlig at massene vil stoppe opp rett nedstrøms – noe som kan 
være et problem med slike sikringsløsninger. 
 
Skredscenariene med 100-200 års returperiode gir skredmasser som håndteres med god margin 
til brukonstruksjonen. Det kan likevel ved en ekstrem skredhendelse tenkes at et skred kan bli 
så stort at brua kan ta skade og skred kan komme på vegen. Sannsynligheten for dette anses å 
være så liten at løsningen vurderes å være akseptabel innenfor krav som stilles til skred mot 
sikkerhet på veg. For denne konstruksjonen isolert sett er kravet satt til ett skred pr 200 år.  
 
Løsningens svakeste punkt er høyre side inn mot brua. På grunn av utmarksvegen blir det en 
åpning mellom søndre ledevoll og vegfylling. Avslutningen på ledevollen er plassert noe mot 
nord for å sikre en overlapp inn mot lysåpningen til brua, og i de fleste tilfeller ser dette ut til å 
fungere tilfredsstillende. Om skredmassene blir svært bløte (her vurdert som et 1000-års 
scenario) ser det imidlertid ut til at masser kan stuves opp og til slutt flyte opp på vegen. Ved et 
slik scenario kan også masser flyte over vegen og ned mot bebyggelsen. Energien i en slik 
skredarm vurderes å være så liten at bebyggelsen ikke vil ta vesentlig skade. 
 
 

7 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 
 
De skredfaglige delene av SHA-planen i dette prosjektet utarbeides i et eget notat: B11667-
SKRED-02 – Instruks for oppfølging av skredfare. 
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