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Notat-01  

Til: SVV Prosjektavdelingen v/ Kåre Furstrand 
Fra: Viggo Aronsen 
Kopi:  

RV93-HP02-M0-4000 KLØFTA 
 

VURDERING AV MULIGHETEN FOR Å OPPRETTHOLDE DAGENS VEG 
SOM FREMTIDIG GANG-/SYKKELVEG ETTER ÅPNING AV PLANLAGT 
TUNNEL  

Bakgrunn 
På oppdrag fra Prosjektavdelingen v/ Kåre Furstrand er det vurdert muligheten for å omgjøre 
dagens veg til fremtidig gang-/sykkelveg etter at vegen blir omlagt til planlagt tunnel.   
 
Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for Rv 93 Kløfta. Gjennom de 
innledende faser i planarbeidet er det konkludert med at tunnel (~4 km lang, jamn stigning  
3.7 %) er eneste mulighet for å finne en akseptabel løsning.   
 
Skredsikringstiltaket for Kløfta har vært omlegging av vegen i tunnel i de to siste rundene 
med vurderinger av skredsikringstiltak.  Dette er en 100% løsning.  Strekningen har vært 
vurdert flere ganger tidligere med hensyn til sikring mot steinsprang [5, 6, 7].  
 
Strekningen har allerede en del sikring mot steinsprang, se figur 9.  Ved å omklassifisere 
dagens veg til en-felts gang-/sykkelveg vil man forhindre myke trafikanter fra å ferdes i 
tunnelen og samtidig gi et akseptabelt tilbud for denne trafikant-gruppen. 
 

Sakshandsamar/innvalsnr: 

Viggo Aronsen - 75552772 
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Dreygfushammarn 31   Båtsfjordvn 18 
8002 Bodø Org.nr:  971032081  9815 VADSØ 
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I utgangspunktet skal gang-/sykkelvegen kun være åpen og tilgjengelig i sommerhalvåret.  
Når man vurderer bruk av «gammelvegen» til vegformål (funksjon gang-/sykkelveg) 
aksepterer man samtidig en viss skredfare.  Dette er forhold som må arbeides videre med i 
foreslåtte risikovurdering og nytte-kost analysen. 
 
I vurderingene er følgende belyst: 

- Skredsituasjonen langs strekningen, inkludert dagens 4 stk. skredpunkt og potensielle 
skredområder. 

- Eventuelle skredsikringstiltak.  
- Føringer for åpentiden av vegen med hensyn til skredfaren.  

 
Dagens veg gjennom Kløfta i det aktuelle partiet er ~4.8 km langt og ligger nederst i en 
canyon, med steile fjellpartier som representerer stor skredfare, se oversiktsfotoer fra 
helikopter i fotoene 1, 3, 4, 11-15, 21 0g 25.  
 
Gang-/sykkelveg vil ha helt andre krav til geometri, samt at vegbredden kan reduseres for å gi 
plass til eventuelle sikringstiltak. 
 
Strekningen er befart tidligere både langs veg 26.06.2007, 23.05.2013 og i helikopter 
16.07.2014.   
 
For vurderinger av allerede definerte skredpunkt Kløfta I, II, III og IV er oppgitte m-verdi 
benyttet.  Ved nærmere kartlegging vil disse verdiene kunne avvike noe. 
 

Forhold langs dagens veg 
Vegen nede i dalbunnen går langs Trangdalselva, og sideterrenget på oversiden av vegen er en 
blanding mellom fjellskråninger, stedvis steile med urer/forvitringsmateriale helt ned mot 
vegen og bergskjæringer.   
 
Det er registrert 16 stk. bergskjæringer med høyde > 5 m, se figurene 12 og 13 i vedlegg, 
derav 9 stk. med de to dårligste tilstands- kategoriene.  55 stk. nedfall av stein fra 
bergskjæring er registrert i NVDB.   
 
Skredhendelser 
117 stk. skredhendelser er registrert i NVDB [1], derav 62 stk. fra bergskjæring.   
 
Hvis man holder nedfall fra bergskjæring utenom er det registrert 29 stk. steinsprang,  
15 stk. is-skred konsentrert på tre lokaliteter og 11 stk. snøskred, totalt 55 skred.  
Erfaringsmessig er nok antallet betydelig høyere. 
 
Eksisterende sikringstiltak 
I årene 2005-2006 ble det utført noe skredsikring mot steinsprang.  2 stk. fanggjerder er 
montert mellom m1172-1196 og m3034-3046, se fotoene 8, 9 og 19, 20 og figur 9 i vedlegg.   
Her er det ikke registrert steinsprang på veg etterpå.   
 
Ved 2 steder er ura sikret med nett, type steinsprangnett/wirenett ved m2530-2570 og m3266-
3294, se eksempel i foto 17.  Nettene er feilført i NVDB, så ingen figur som viser hvor de er 
plassert. 
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Langs strekningen er urmassene «strammet opp» med 6 stk. støttemurer av typen steinkurver, 
m935-945, m1130-1140, m1970-1990, m2550-2560, m3045-3065, m3266-3294, se eksempel 
i fotoene 6, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23 og 24.   
 
 

Skredsituasjonen 
Steinsprang  
Stort sett hele strekningen ligger innenfor aktsomhetsområdet for steinsprang [2], se figur 15 i 
vedlegg. Det er fire strekninger som er definert som skredpunkt, Kløfta I, II, III og IV.  
Utover disse er det også registrert flere steinsprang på 15 ulike steder. 
 
Ved skredpunktet Kløfta I er det ur nedenfor slukt.  Steinsprang vil normalt ha liten 
spranghøyde langs urer.  Frekvens 0.4. 
 
De øvrige skredpunktene Kløfta II-IV er alle langs øvre del av Kløfta mellom m3335-3595.   
I nord er det etablert bergskjæring med flog over, opp mot 40 m over vegen.  Videre sørover 
er det ur helt inntil vegen med opptil 50 m høyt flog over.  I sørenden er det flog i to nivå og 
bergskjæring.  Alle disse skredpunktene har samme frekvens: 0.4.   
 
Etter skredsikring i 2005-2006 er det i perioden 2007-2014 registrert flere steinsprang langs 
strekningen for øvrig.  Se figur 8, der 28 stk. steinsprang utenom bergskjæringer er registrert.  
Kun 5 stk. steinsprang har mengde > 1 m3, som sier at de aller fleste steinsprangene er 
enkeltsteiner eller noe få steiner.  
 
Is-skred 
Is-skred forekommer fra bratte flog der det har dannet seg iskjøving som løsner i vårløsning 
normalt i mai og begynnelsen av juni. Ved 3 stk. områder er det registrert is-skred på veg, 
mellom m300-416, m2900-2935 og m3390-3500.   
 
Snøskred 
Selv om vurderingene for bruk av gang-/sykkelvegen ikke omhandler snøskred, tas denne 
skredtypen også med fordi det får innvirkning på hvilke sikringstiltak som kan gjennomføres. 
 
Stort sett hele strekningen er innenfor aktsomhetsområdet for snøskred, se figur 16 i vedlegg.   
Høydeforskjellen mellom vegen og opp mot løsneområdene er mindre enn 100-150 m.  
Mange av snøskredene som er registrert på veg, er derfor så små at det ikke har medført 
vegstengning.  Fire skredpunkt har snøskred som en av skredtypene med gjennomsnittlig 
snøskredfrekvens på 0.5 på hvert av disse, se figurene 3 – 7 i vedlegg. Utenfor disse områdene 
er det registrert snøskred mellom m2590-2790.  Utover dette er det registrert enkeltlokaliteter 
med snøskred flere steder. Det mest snøskredutsatte lokaliteten i søndre del sørøst for 
Hellefjellet mellom m3300-3700, se foto 25.  
 
Jord- og flomskred 
Aktsomhetskartet for jord- og flomskred er vist i figur 17 i vedlegg.  Flere steder langs vegen 
er innenfor aktsomhetsområder med løsneområder på begge sider av dalbunnen.  Det er ikke 
registrert noen jord- og flomskred langs dagen veg og vurderer dette som ikke aktuell 
skredtype.  Det har vært et kjent tilfelle med flom i elva på slutten av 2000-tallet.  Dette var 
ved m660.  Isgang opp fra elva er ukjent problemstilling i Kløfta.   
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Sikringstiltak 
Selv om gang-/sykkelvegen er planlagt med åpentid kun i sommerhalvåret, vil snøskredfaren 
påvirke valg av sikringstiltak på grunn av at enkelte sikringstiltak som for eksempel 
fanggjerde vil kunne bli ødelagt av snøskred.  Isskred vil normalt ikke kunne skade vanlige 
skredsikringstiltak som er konstruert for steinsprang.  
 
I dette prosjektet vil man ha tilgang til sprengstein fra tunnelen, slik at dette er med i 
vurderingen av tiltak.   
 
Generelt langs hele strekningen utvides grøfta mot det bratte sideterrenget maksimalt inntil 
tilstrekkelig vegbredde på gang-/sykkelvegen oppnås, anbefalt minimum 3 m bredde og 0.25 
m vegskulder på hver side, totalt 3.5 m.  Dermed vil eventuelle nedfall fra bergskjæringene 
etter rensk og bolt mest sannsynlig stanse i grøfta.  Det er viktig at grøfta har 0.3 m tykt lag 
med grusige masser som demper nedfallene.  Denne vegbredden muliggjør også vedlikehold 
med maskinelt utstyr.  
 
Kløfta I 
Anbefaler sikring av strekningen med 80 m lang og 3 m høy fangvoll.  Fanggjerde ikke 
aktuelt pga. snøskred kan forekomme. 
 
Kløfta II-IV 
Anbefaler sikring av strekningen med 30 m lang og 3-5 m høy fangvoll.  Fanggjerde ikke 
aktuelt pga. snøskred kan forekomme i nordre del. 
 
På tre andre steder der det er registrert steinsprang er det foreslått 2 m høy fangvoll.  I tabell 1 
er foreslåtte sikringstiltak oppsummert og vist i tegningene 01-02. 
 
Det anbefales at fangvollene mures på trafikksiden (4:1) for å få vollkrona så langt ut fra 
fjellskråningsfoten som mulig.  På støtsiden etableres sprengstein i ordnet steinfylling (1:1), 
med maksimal høyde 1m nedenfor vollkrona.  Prinsipp for fangvoll er vist i foto 2. 
   
For å forhindre sprut fra steinsprang kan det vurderes å etablere 2 m høyt flettverksgjerde 
oppå fangvollene.  Der det er snøskred må det forventes at disse må reetableres ved 
ødeleggelser.  Alternativt fjernes disse flettverksgjerdene før hver vintersesong, for så å sette 
disse opp igjen før vegne åpnes om våren/forsommeren.  
 
Det kan ikke utelukkes at det vil være behov for langsgående 1m høy betongkant på innsiden 
av gang-/sykkelvegen for å stanse mindre steiner, anslått 500 m. 
 
Bergskjæringer oppgraderes generelt med rensk og bolt. 
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Tabell 1:  Oppsummert skredsikringstiltak 
Sted Tiltak Merknad 
m80-330 
 

250 m lang fangvoll Noe bergskjæring i østre ende.  

Kløfta I,  
m1420-1500 

80 m lang fangvoll  

m1540-1590 
 

50 m lang fangvoll  

m2850-3120 
 

270 m lang fangvoll Stedvis bergskjæring/flog nært vegen 

Kløfta II-IV,  
3400-3625  

225 m lang fangvoll  

Langs yttersiden av indre 
grøft ved løsmasse-
skråninger 

500 m langt og 1 m høy 
betongkantstein 

Antatt behov.  Endelig plassering enda 
ikke bestemt 

Bergskjæringer ihht 
figurene 12 og 13 i vedlegg 

Spettrensk og  
~1200 stk. bolt 

Basert på areal er 22700 m2 og 1 bolt /20 
m2 

 
 
Regulering av åpentid av gang- og sykkelvegen 
På grunn av snøskredfaren må vegen holdes stengt i vintersesongen.  Dette medfører ingen 
behov for brøyting vinterstid, men det kan være aktuelt å brøyte og klargjøre vegen før 
sommersesongen. 
 
Is-skred vil være en fare under vårløsningen, og det er registrert is-skred i juni måned.  Man 
må også vurdere faren for gjenværende is i fjellskråningen før vegen åpnes før sesongen. 
 
Steinsprangfare under vårløsning og mye nedbør om høsten tilsier ikke åpentid i disse 
periodene. 
 
Som utgangspunkt anbefales kun sommeråpent 20.juni-20.september.   
 
 
Videre arbeider 
Det må arbeides mer detaljert med dimensjonering og utforming av foreslåtte 
skredsikringsstiltak.  Dette innbefatter også endret linjeføring der man har mulighet til det.   
 
Droneopptak av hele strekningen helt til topps vil være hensiktsmessig for innhenting av flere 
detaljer.   
 
Risikovurdering og nytte-kostanalyse må vurderes gjennomført for å belyse alle aspekt ved 
denne løsningen.  
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Konklusjon og anbefaling 
Etter en samlet vurdering anbefales det at eksisterende veg opprettholdes som offentlig veg, 
men med funksjon som gang-/sykkelveg etter gjennomføring av anbefalte 
skredsikringsstiltak.  
 
Hvis skredsituasjonen endres vesentlig, kan det ikke utelukkes at fremtidig vurderinger gir en 
mer omfattende skredsikring.  
 
For endelig avgjørelse anbefales det at det gjennomføres en risikovurdering og en nytte-kost 
analyse.  I og med at dagens veg allerede er noe sikret mot steinsprang og at man legger 
samme sikringsnivå for resterende strekning er det grunnlag for å opprettholde dagens veg 
som fremtidig gang-/ sykkelveg. 
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02 Øvre del av Kløfta,  1:5000 (A3 liggende) 
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Foto 1:  7282  Nedre del av Kløfta. Trangdalen.  Fotodato 16.07.2014. 
 

 
Foto 2:  Skisse for etablering av lav fangvoll.  M160. 

Trangdalen m650. 
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Foto 3:  7283  Videre oppover nedre del av Kløfta (mot sør).  Fotodato 16.07.2014.  
 

 
Foto 4:  7284  Videre sørover  Ved m 1100. 
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Foto 5:  2358  Skråning ved m1050, nord for fanggjerde.   Fotodato 23.05.2013. 
 
 

 
Foto 6:  2360  Eksempel på støttemur/fotmur av steinkurver. Ved m1120.  Fotodato 23.05.2013. 
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Foto 7:  2364  Skrent og ur over støttemur/fotmur av steinkurver ved m1120.  Fotodato 23.05.2013. 
 
 
 

 
Foto 8:  2350  Fanggjerde mellom m1172-1196.  Fotodato 23.05.2013. 

Mur ved m1110.    

FOTO  Geo 50868-01 
   
Rv 93 Kløfta   
                

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

 



 
Foto 9:  2352  Fanggjerde mellom m1172-1196.   Fotodato 23.05.2013. 
 
 
 

 
Foto 10  1270  Sør for fanggjerde.  Fotodato 23.05.2013. 
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Foto 11:  7285  Videre sør.  m1500. 
 

 
Foto 12:  7286  Videre sør.  Fanggjerde m1180 i venstre bildekant 
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Foto 13:  7287  Videre sør. Rett over stor flog  m2050. 
 

 
Foto 14:  7288  Videre sør. Sørenden av stor flog  m2200. 
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Foto 15:  7289  Videre sørover. Første sving m2800. 
 
 
 

 
Foto 16:  3440  Mur og nett ved m m2530-2560.  Fotodato 23.05.2013. 
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Foto 17:  Mur av steinkurver og nett over ura.  Mur mellom m2550-2560.  Fra Vegbilder. 
 

 
Foto 18:  9419  Mur av steinkurver og nett over ura. Nett 2530-2570.  Mur m2550-2560.   

  Fotodato 26.06.2007. 
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Foto 19:  9412  Mur og fanggjerde m3040. 12 m langt. 
 
 

 
Foto 20:  9414  Fanggjerde m3040. 12 m langt. Fotodato 26.06.2007. 
 

Mur ved m3045-3065 
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Foto 21:  7290  Videre sørover oppover nedre del av Kløfta.  Sving km 3.280. Fotodato 16.07.2014. 
 

 
Foto 22:  9403  Mur og nett over i ura ved m 3280. 
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Foto 23:  9404  Mur og nett over i ura ved m 3280. Nett m3266-3294. 
 
 
 

 
Foto 24:  Eksempel på mur av steinkurver og wirenett oppover ura. Ved m3280. Fra Vegbilder.  
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Foto 25:  7294  Søndre del av Kløfta. Km 3.720   Fotodato 16.07.2014. 
 

 
Foto 26:  Skredpunkt Kløfta II, m3335-3355.  Fra Google Maps.  Foto mot sør. 
 

m3335 
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Foto 27:  Like sør for skredpunkt Kløfta II, m3400-3420 (Mest sannsynlig korrekt m-verdi) 
 
 
 

 
Foto 28:  Skredpunkt Kløfta III  m3480.  Fra Google Maps.  Foto mot sør. 
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Figur 1:  Aktuelle område Rv93 Kløfta.  Utklipp fra Planprogrammet [4]. 
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Figur 2: Utklipp av ulike tunnel alternativer [4]. 
 

 
Figur 3:  4 stk Skredpunkt Kløfta I-IV langs dagens veg.  

Fra https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart.  

FIGURER  Geo 50868-01 
   
Rv 93 Kløfta   
                

Statens vegvesen   Region nord  -  Ressursenheten,  Geo- og laboratorieseksjonen 

 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart


 

 
Figur 4:  Skredpunkt Kløfta I, m1450-1500. 
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Figur 5:  Skredpunkt Kløfta II, m3335-3355. 
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Figur 6:  Skredpunkt Kløfta III, m3420-3520. 
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Figur 7:  Skredpunkt Kløfta IV, m3565-3595. 
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Figur 8:  28 stk registrerte steinsprang etter utført skredsikring 2006; fanggjerder, oppstramming av ur 
og  steinsprangnett/wirenett i ura. 
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Figur 9 :  Allerede utført skredsikringstiltak:. 2 stk fanggjerder, m1172-1196 og m3034-3046. 
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Figur 10:  15 stk is-skred registrert i NVDB.  
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Figur 11:  11 stk snøskred registrert i NVDB. 
 
 
 

 
Figur 12:  Utklipp fra Vegkart. Viser 16 stk bergskjæringer med høyde > 5 m. 
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Figur 13:  Oversikt over 16 stk bergskjæring med høyde >5 m. 
 

 
Figur 14:  Registrerte nedfall fra bergskjæringer fra NVDB-Vegkart.  Dato 2009-04-27 er utelatt  

pga feil angivelse av m-verdi. 
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Figur 15:  Utsnitt fra Aktsomhetskart steinsprang.  Fra skrednett.no [2]. 
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Figur 16:  Utsnitt fra Aktsomhetskart snøskred.  Fra skrednett.no [2]. 
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Figur 17:  Utsnitt fra Aktsomhetskart jord- og flomskred.  Fra skrednett.no [2]. 
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Figur 18:  Kartutsnitt skredpunkt Kløfta I, m1450-1500.  Frekvens steinsprang: 0.4. snøskred: 0.5. 
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Figur 19:  Kartutsnitt ortofoto skredpunkt Kløfta I, m1450-1500.  Frekvens steinsprang: 0.4.  

Frekvens snøskred: 0.5. 
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Figur 20:  Kartutsnitt skredpunkt Kløfta II, m3335-3355, Kløfta III, m3420-3520 og Kløfta IV,  

m3565-3595.  Samtlige samme frekvens: Steinsprang: 0.4. snøskred: 0.5. 
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Figur 21:  Kartutsnitt ortofoto skredpunkt Kløfta II, m3335-3355, Kløfta III, m3420-3520 og  

Kløfta IV, m3565-3595.  Samtlige samme frekvens: Steinsprang: 0.4. snøskred: 0.5. 
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