
Drift og vedlikehold
Fagressurser Drift og vedlikehold
Geofag Drift og vedlikehold/ Geofag Utbygging 
2020-04-21

Fo
to

: O
LE

-A
N

D
R

É 
H

EL
G

A
A

S

Skred
E8 SØRBOTN-LAUKSLETT,  RAMFJORD - VESTRE ALTERNATIV. 
Skredfare og skredsikring, fagrapport til reguleringsplan.

E8 Sørbotn-Laukslett i Tromsø kommune

B11172-SKRED-01Fagressurser  Drift  og vedlikehold



Oppdragsrapport
Nr. Labsysnr.

Antall sider:

Antall vedlegg:

Antall tegninger:

Kontrollert

Oppdragsgiver:

Dato:

Utarbeidet av (navn, sign.)

Seksjonsleder (navn, sign.)

UTM-sone Euref89 Ø-N

Kommune nr. Kommune

Oppdragsnummer

Sammendrag

www.vegvesen.no

Postadr.

Telefon

Drift og vedlikehold
Fagressurser Drift og vedlikehold

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
22073000

33 662974 - 7719949

5401 Tromsø

B11172 Viggo Aronsen

Ole-Andre Helgaas

2020-04-21

Divisjon utbygging v/Jøran Heimdal 46

8

Øyvind S. Hellum

skredfare, skredsikring, drivsnø, klimatilpasning

Geofag Drift og vedlikehold/ Geofag 
Utbygging
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20m, lysåpning Hmin = 4m. Ledevoller langs bekken for å sikre bebyggelsen nedstrøms ny veg.
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Og bremsekjegler 4 stk, H = 8m, 60gr. bratte støtsider
Skredelva (nord, også brukt «vest»): Sørpeskred (og flom), tiltak: Romslig bru med ledevoller/-murer som styrer skredet under 
brua. Lengde bru = ca. 18m, lysåpning Hmin = 4m

Mellomjordelva: Sørpeskred (og flom), tiltak: Romslig bru med ledevoller/-murer som styrer skredet under brua. Lengde bru = ca. 
20m, lysåpning Hmin = 5m
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VEDLEGGSOVERSIKT 
          

Tegn.  V1: Aktsomhetskart for snøskred     
V2: Aktsomhetskart for jord/flomskred   
V3: Aktsomhetskart for steinsprang      
V5: Sammenstilling faresoner og simuleringer      
V6: Plankart skredvoll Mostad        
V8: Plankart skredsikring Steinbakkelva og Skredelva    
V9: Plankart skredsikring Mellomjordelva        
V10: Terrengprofil skredpunkt Skredelva         

 
 

1 INNLEDNING/ORIENTERING 
 
På oppdrag fra Divisjon Utbygging v/prosjektleder Jøran Heimdal har Geofagseksjonene både 
på divisjon Utbygging v/Øyvind S. Hellum og divisjon Drift og vedlikehold v/Ole-André 
Helgaas (til jan. 2020 også Hallvard H. Nordbrøden) samarbeidet, og utført skredkartlegging, 
skredfarevurderinger og rapportering. 
  
Denne rapporten presenterer forslag til skredsikringstiltak for reguleringsplan for ny veg E8 
Sørbotn - Laukslett i Tromsø kommune. Det er strekningen fra Sørbotn til Hans Larsa-neset på 
vestsiden av Ramfjorden som vurderes som snøskredutsatt. I tillegg er det bekker som kan 
være utsatt for sørpeskred langs samme strekning samt ved et punkt med hovedsakelig 
flomskred ved Langmoen/Mostad i nordre del av Lavangsdalen.  
 
Prosjektet planlegges på reguleringsplannivå. Den nye vegen planlegges lagt ovenfor både 
bebyggelse og eksisterende Fv. 7902 langs Ramfjordens vestside via brukryssing fra Hans 
Larsaneset til Leirbakken og Laukslett. 
 

 
Figur 1:  Oversiktskart for prosjektområdet (norgeskart.no) 
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Figur 2: Oversikt innover Ramfjorden fra Hans Larsa-neset med skisse for planlagt ny E8, utsnitt 3D-modell. 

 

2 TIDLIGERE VURDERINGER  
 
Revidering av reguleringsarbeid for prosjekt E8 Sørbotn - Laukslett langs vestsiden av 
Ramfjorden er i gang med sikte på ny reguleringsplan i 2020. Det er tidligere planlagt 
skredsikring for dette trasealternativet med blant annet fangvoller. Skredfare og tiltak var 
beskrevet bl.a. i 2005-06 i flere notater med Jan Otto Larsen som skredfaglig forfatter. 
Tidligere skredfaglig rapport 2010000548-22 datert 24.06.2010 viser en del av grunnlaget 
beskrevet under skredområdene Storkollen og Skredelva med flere. 
I ettertid har det kommet numeriske modeller som kan beskrive hastighet og rekkevidde til 
snøskred med god nøyaktighet. Programmet RAMMS er et viktig verktøy når 
dimensjoneringsgrunnlaget for skredsikring nå revurderes i ny runde av reguleringsplanen for 
E8.  
NVE rapport nr 17-2016 inneholder gjeldende faresoner for strekningen Kjørneselva-
Storkollen.  

3 SKREDHISTORIKK  
 
Ut fra opplysningene fra stengningsrapportene til Statens vegvesen er det ikke observert skred 
over eksisterende Fv. 7902 mellom Sørbotn og Hans Larsa-neset i perioden 1978 – 2010. 
Likevel er det muntlig ved tidligere befaringer med lokalkjent brøyter beskrevet flere skred 
over vegen under Storkollen. Trolig har tidligere fokus på svært hyppige skred i Isbergan (rett 
vest for Hans Larsa-neset) medført underrapportering av skredhendelser på strekningen lengre 
inn i Ramfjorden (før skredsikringstunnel ble bygd i Isbergan). 
 
Oppsittere i området har beskrevet at snøskred har gått ned på vegen på østsiden av Storkollen, 
ved Steinbakkjordet, og dessuten ble et gårdsbruk tatt av snøskred mellom Skredelva og 
Mellomjordelva i 1882 med to omkomne(skrednett.no).  
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På sør-østsiden av Storkollen er det et tydelig sår i terrenget etter et jordskred. Ifølge 
lokalkjente gikk deler av skredmassene ned på fylkesvegen. Tilsvarende jordskred kan skje 
igjen i området, men det er vanskelig å vite hvor.  
 

4 KLIMA OG SNØFORHOLD 
 
Nedbøren i fjellområdet på vestsiden av Ramfjorden antas ikke å være ulik Tromsø med 
årsmiddel på 1000 mm (Førland 1993).  
 
Hovedvindretningen i vinterhalvåret er i sektoren SØ- SV (Andersen 1979, Dannevig 1968), se 
vindrose fra Tromsø-Langnes i figur under (fra naturfareplan Tromsø). Fjellområdet vestover 
fra løsneområdene er relativt langstrakt og jevnt i forhold til mange fjell i området for øvrig. 
Vind kan derfor medføre stor snøtransport, og dette innebærer at det kan legge seg ut relativt 
store snømengder i fjellsiden i le ovenfor den planlagte vegen langs vestsiden av Ramfjorden. 
 

  
 
 

4.1 Klimaendringer – klimatilpasning 
 
Vi må ta hensyn til klimaendringer ved vurdering av framtidige skredhendelser og sikringstiltak, også beskrevet 
som KLIMATILPASNING. 
Et relevant grunnlag for geo- og skredfaglig klimatilpasning ved planlegging av veg er presentert i «Klimaprofil 
Troms», sist oppdatert 2017 fra Norsk Klimaservicesenter. Med et ca. 50-100 års perspektiv fra prosjektet «Klima i 
Norge 2100» [10] gir slike fylkesvise klimaprofiler pr. i dag det beste grunnlaget for hvordan vi lokalt bør ta høyde 
for klimaendringer: 

«Klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til ekstremnedbør og økte problemer med 
overvann; havnivåstigning og stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser, og mer flom- og 
sørpeskred.» 
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Klimaprofilen beskriver altså framtidsprognoser for klima, hydrologiske forhold og naturfarer med betydning for 
samfunnssikkerhet. Via denne rapporten blir dette tatt inn som grunnlag for skred- og geofaglig planlegging av E8 
Ramfjord-prosjektet. 
 
Det er i prosjektområdet vurdert en risiko for sørpe-/flomskred langs flere elver og bekker. Med fortsatt tendens mot 
mildere vintre og mer vekslende vær vil vi altså forvente økt hyppighet for bl.a. sørpeskred, og prioritere 
sikringstiltak mot slike skred. 
 

 
Figur 3: Typisk sørpeskred, 3 skred gikk 15.-16. mai 2010 over E6 Herranes, Langfjorden, Alta (foto: Bente Svensen, SVV). 

 

4.2 Drivsnø/snøfokk 
 
Uvær og snø kan være en ugunstig kombinasjon med dårlig sikt og framkommelighet vinterstid, og medføre 
utfordringer med vinterdrift og brøyting. I åpne områder har vi derfor tatt mest mulig hensyn til drivsnø og snøfokk 
i vegplanen. Aktuelle tiltak er blant annet slake fyllinger, utslaking av sideterreng og minst mulig rekkverk.  
 
I dette prosjektet kan åpne områder i Sørbotn og Leirbakken være utsatt for drivsnø. Det vil også bli vurdert seinere 
ut fra erfaringer med vinterdrift om snøskjerming er aktuelt mot drivsnø, for eksempel ned Reipkrokdalen mot 
planlagt veg ved Sakariasjorda. Området har relativt mye skog og vegetasjon med bare mindre åpne myrpartier, så 
i utgangspunktet vurderer vi ikke behov for snøskjerming. 
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5 SIKRINGSNIVÅ, KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED PÅ 
VEG 

Statens vegvesens Na-rundskriv 2014/08 - Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på 
veg er et grunnlag for å bestemme hvilket sikringsnivå man skal velge mot skred på norske riks- 
og fylkesveger. Disse retningslinjene er noe forenklet og tatt inn i SVV-håndbok N200 
Vegbygging fra juli 2018, i kapittel 208: 
 
Fare for skred ned på veg fra naturlig sideterreng skal vurderes av skredfaglig rådgiver, og 
sikkerhetstiltak skal planlegges ut ifra valgt sikkerhetsnivå. Valg av sikkerhetsnivå (restrisiko) 
for skred på veg gjøres for hvert enkelt vegprosjekt. Det tas utgangspunkt i samlet 
skredsannsynlighet per km veg og dimensjonerende trafikkmengde. 
   
Restrisikoen for skred på veg skal være lavere enn tolererbar skredsannsynlighet, og bør være 
lavere enn akseptabel skredsannsynlighet gitt i tabell 208.1. I valg av endelig sikkerhetsnivå 
(restrisiko) skal det legges vekt på skredintensitet og skadepotensiale fra skred, konsekvenser 
av stengt veg regionalt og lokalt, kostnader for å oppnå ulike sikkerhetsnivå mv. 
   
Kravene i tabell 208.1 i N200 er en tilpasning av sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven, TEK17 [27], og gjelder for strekninger hvor trafikken normalt er i flyt. 
For områder hvor det tilrettelegges for stans, som oppstillingsplasser, rasteplasser mv, gjelder 
sikkerhetskravene i TEK17 [27].  
  

 
Figur 4: Fra SVV-håndbok N200, tabell 208.1 Sikkerhetskrav for skred på veg, juli 2018. 

 
 
Trafikk-prognose E8 Sørbotn – Laukslett stipulert framskrevet 20 år i prognoseåret 2045 er 5200 
for strekningen Sørbotn - Hans Larsa-neset, betyr kategori trafikkmengde: 4000-8000.  
 
Konklusjon: 
Dersom man skal oppnå akseptabel sikkerhet kan man ha maksimalt ett skred pr km veg 
hvert 100. år. I vegplanen for E8 Sørbotn – Laukslett er målsettingen å dimensjonere 
sikringstiltak mot skred slik at vi når dette sikringsnivået. 
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Figur 5: Skredkartlegging er gjort i mange runder i Ramfjorden, her 4. juni 2014 med utsyn mot vestsiden, Storkollen i midten  
(foto: O.A.Helgaas). 

6 TOPOGRAFI OG TERRENGVURDERINGER 
 
Fjellsiden på vestsiden av Ramfjorden har flere mulige skredområder. Terrenganalyser er godt 
hjelpemiddel for å finne potensielle løsneområder for snøskred, og hellingene 30˚- 45˚ er de 
mest utsatte for snøskred med langt utløp. 
  
Figur 4 viser et helningskart over området. Her er områder med helling 30˚-45˚ markert oransje 
og områder brattere enn 45˚ er brune. Kartet er en illustrasjon over prosjektområdet, topografi 
med skisserte skredløp og helningskart. 
 

 
Figur 6: Oversiktskart skredområder i prosjektområdet, fra norgeskart.no og helningskart NGI. (Tegning: O.A.Helgaas).  
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Figur 7: Ramfjorden sett nordover fra Sørbotn/Henrikstind, Storkollen til venstre (foto: O.A.Helgaas) 

 
Den nye traséen for E8 er planlagt ovenfor eksisterende FV 7902 (tidligere fv. 294). I 
hovedtrekk ligger traséen ute i relativt slakt stigende terreng i god avstand fra fjellsiden 
bakenfor der terrenget stiger relativt bratt opp til skoggrensen ved kote 300.  
 
Generelt antas det at skogen har blitt kraftigere og fortsatt utvikler seg i dette området som 
følge av mindre beiting og klimaendringer. I tillegg kryper tregrensa stadig høyere opp. Langs 
nesten hele strekningen langs vestsiden av Ramfjorden er det likevel stor nok helling til at 
skred kan løsne, og videre i rapporten vurderes og beskrives hvor den planlagte nye E8 bør 
sikres mot mulige skred. 
  

 
Figur 8:Ramfjord vest, snøsituasjon pr. 4. juni 2014, Skredelva midt i bildet. (foto: O.A.Helgaas). 
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7 SKREDTEKNISKE VURDERINGER 
Nye simuleringer/numeriske modelleringer er utført med programmet RAMMS:  

- AVALANCHE-modulen: Storkollen og Skredelva 
- DEBRIS FLOW-modulen med anslåtte sørpeskred-parametere: Steinbakkelva, 

Skredelva og Mellomjordelva 
- DEBRIS FLOW-modulen med standard flomskredparametere: Mostad 

 
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 [ref].  
En utfordring med RAMMS er å anslå riktig skredvolum, samt ha en terrengmodell som 
beskriver en realistisk vintersituasjon. I tillegg er medrivning av snø nedover skredbanen 
utfordrende inputparameter å vurdere. Modellen vil aldri simulere virkeligheten eksakt, men er 
et nyttig hjelpemiddel i vurderingen av skredutbredelse og hastighet. Resultater gir også god 
visualisering på kart. For mer informasjon om RAMMS henvises det til User Manual v1.5 
Avalanche, utarbeidet av WSL/SLF.   
Grunnlaget for modelleringene er basert på informasjon tidligere skredfaglig rapport fra 2010, 
samt notat av Jan Otto Larsen fra 1/7 - 2005. Dette inkluderer befaringer i skredområdet samt 
mangeårige erfaringer med tidligere skred fra lokalkjent brøytesjåfør, oppsittere med lokal 
historisk informasjon, NVDB, skredsikringsplan og kartdata. 
 
Bruddhøyder i RAMMS er satt basert på objektive kriterier og skjønnsmessige vurderinger for 
hvert enkelt løsneområde. Objektive kriterier er beskrevet i NIFS rapport nr. 107, ligning 11 
[1]. Det er tatt høyde for følgende input-parametere:  

c = 2 kN/m2 

μ = 0,2 

ρ = 300 kg/m3 

α = gjennomsnittlig helning for det enkelte løsneområde, gitt i RAMMS. 

Dette gir følgende bruddhøyder for ulike helninger: 

Tabell 1 – Bruddhøyde basert på objektive kriterier 

α [grader] Zkr [m] α [grader] Zkr [m] 
30 2,08 38 1,48 
31 1,98 39 1,43 
32 1,89 40 1,39 
33 1,80 41 1,35 
34 1,73 42 1,31 
35 1,66 43 1,27 
36 1,60 44 1,23 
37 1,54 45 1,20 
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7.1 Mostad (Langmoen). 
Plankart: tegning V6 

 

 
Figur 9: Flomskredområdet Mostad under fjellet med topp på 1134moh, nordre del Henrikstind (Dronefoto H. Nordbrøden). 

7.1.1 Topografi og skredfrekvens 
Terrenget stiger relativt bratt rett opp fra vegområdet. Løsmassene består av skredmateriale, og 
disse fortsetter ned til elva. Det betyr at terrenget rundt vegen har blitt til gjennom 
skredaktivitet, og forteller oss at terrenget er utsatt for flomskred.   
 

 
Figur 10: Kvartærgeologisk kart [http://geo.ngu.no/kart/losmasse/] 
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Den kjegleformede skredavsetningen strekker seg ca 600m langs dagens E8.  Avsetningene 
stammer fra en kløft oppe i fjellet. 
 
Skredregisteret i Vegkart viser en snøskredhendelse i mars 1986. Det er usikkert om 
registreringen er korrekt.  
Videre er det to kjente flomskredhendelse midt i krysset der gamlevegen tar av mot Sørbotn. 
Både i 1999 og 2004 hadde flomskred utløp over kryssområdet og noe ned i skråningen ned 
mot elva, se foto under. 
 

  
Figur 11: Flomskred gikk ved Mostad over E8 både i 1999 og 2004, foto fra skredrenna ca 30m over vegnivå. Mange slike 
renner finnes i denne fjellsiden (foto: Jan Otto Larsen). 

 
Figur 12: Snørik vinter under Henrikstind, endel løssnøskred ut på skredvifta ved Mostad til venstre, Hestvollan med ledevoll 
og fangmagasin til høyre, foto 2.4.2020 O.A.Helgaas.  
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7.1.2 Simulering i RAMMS og tolkning av resultater 
 
Et potensielt flomskred er simulert i RAMMS:Debris flow. Løsneområdet er definert i området 
rett ovenfor toppen av skredkjegla, Mest sannsynlige reelle løsneområde er i overgangen 
mellom kløfta og urmassene på ca 350-400moh. Vegnivå er her ca 40 moh. 
 
Volum: 4300 m3 
ρ: 2000 kg/m3 
l: 1 
ξ: 200 m/s2 
µ: 0,2 
 
Simulering er kun utført som et raskt overslag, og er ikke finkalibrert mot reelle observasjoner. 
Likevel vises et realistisk resultat for en moderat flomskredhendelse.  
 
Skredets retning i simuleringen følger kjeglas nordre grense. De observerte hendelsene på 
stedet fulgte et skredløp mer midt på kjegla (rød pil). I et hundreårsperspektiv vurderes det at 
en slik hendelse kan skje i hele kjeglas bredde. Mange parallelle til dels gjengrodde 
skredrenner viser også dette. Terrenget noe slakere i søndre del, og det vurderes at skred derfor 
trolig vil stanse ovenfor vegen i dette området (blå pil).  
 
 

 
Figur 13: Skredsimulering og mulig utbredelse, flomskred Mostad, tegning: Ø.S.Hellum. 
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7.1.3 Sikringstiltak 
Området har hittil lav skredfrekvens, og antatt dimensjonerende flomskred i et 
hundreårsperspektiv har moderat størrelse. Simuleringen viser moderat skredhastighet nede på 
vegen på 5-10m/s regnet mot dagens terreng. 
 
Det har i tidligere planlegging av både østre og vestre alternativ for E8 i Ramfjorden vært 
foreslått lede- og fangvoller for å håndtere skredfaren. På grunn av at skredvifta er relativt bratt 
direkte ovenfor vegen blir selv skredvoller med moderat høyde omfattende i utstrekning. Siden 
vegløsningen som nå foreligger ikke gir rom for å lede skredmassene unna vegområdet må 
fangvollen designes med tilstrekkelig magasinkapasitet til å stoppe massene.  
 
Det er designet en voll- og magasinløsning som konsept vurderes å gi tilstrekkelig sikkerhet 
mot skred. Vollen er skissert med høyde i størrelsesorden 4-6m. Magasinbredden er rundt 20m. 
Lengde ca. 480m. Fall langs innside av voll er skissert 2% i lengderetning for god drenering av 
vatn. 
 
På grunn av det bratte terrenget blir tiltaket stort, og en slik løsning er avhengig av at massene 
som må tas ut kan nyttiggjøres i vegprosjektet. Eksakt endelig plassering av vollen og 
magasinet kan tilpasses noe til endelig massebehov, og det vurderes at det er mulig å få til en 
fullgod sikring innenfor arealet som foreslås avsatt til tiltaket i reguleringsplanen. 
 

 
Figur 14: Mostad/Langmoen, 3D-modell av foreslått skredsikringsvoll, maksimalt tiltak, voll-topp skissert med oransje strek. 
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7.2 Storkollen 

7.2.1 Topografi og skredfrekvens 
Øvre halvdel av lia opp mot Storkollen (topp på 545 moh) har flere mindre forsenkninger og 
platåer. I disse samles lett snø, og helling i forsenkningene er i intervallet som gjør at 
skråningen blir utsatt for snøskred. Det er også flere bergskrenter der hellingen er for bratt til at 
vesentlig med snø vil samle seg. Disse danner flere steder yttergrensene av løsneområdene. 
 
Terrenganalyse sammenfaller med skader på vegetasjon i terrenget. Her har skred gått ned på 
Fv.7902 i minst to løp. Det sørlige mellom Inner- og Ytterkobbenesset har bredde 75-110 meter 
og det nordlige ved bekken nord for Ytterkobbenesset har trolig bredde opp til ca 90 meter i 
vegområdet. Hyppighet for skred ned til vegen antas ett skred hvert 10.-20. år i begge 
skredløpene. 
 

 
Figur 15:Skredområdet med snøskredløp fra Storkollen. Foto: O.A. Helgaas. 
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Figur 16: Nærbilde av løsneomådene, Storkollen. Foto: H. Nordbrøden 

 
Figur 17: Nærbilde av løsneområdene i Storkollen tatt under snøvinteren 2019-20, foto 2.4.2020 O.A.Helgaas. 
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Figur 18: Storkollen med vårsnø 4. juni 2014 (foto: O.A.Helgaas). 

 
Figur 19: Storkollen i en snørik vinter i år,  2.4.2020 (foto O.A.Helgaas) 
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7.2.2 Simulering i RAMMS og tolkning av resultater 
 

- Bruddkant til løsneområdene beskrevet nedenfor er vurdert ut fra bilder og 
terrenganalyse. Bruddtykkelsene er basert på objektive kriterier og værdata, se 
rapport 107 i NIFS – serien (naturfareprosjektet, 2015).  

- Høydeintervallene for friksjon ble satt til lim 1: 350 m og lim 2: 50 m. 
- Friksjonsverdiene ble justert etter en returperiode på 100 år. Det ble ikke tatt hensyn 

til kohesjon. 
- Oppløsning på terrengmodell ble satt til 5 m for å få en bedre representativ 

terrengoverflate om vinteren. 
- Det er ikke tatt hensyn til skog. 

 
På de neste sidene er en oppsummering av de utførte simuleringene. Det er 
maksimal flytehøyde/avlagret snø som er valgt som illustrasjon. Skredhastighet 
ved ny veg er oppsummert under:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Storkollen vest 
 
1,6 m bruddkant 
(objektive kriterier 
tilsier 1,43 m)  
 
12 200 m3 

 
Gjennomsnittlig 
helning 39 ° 
 
 

 

 
 

 

Løsneområde Hastighet ved 
voll/veg (m/s) 

Storkollen vest 12 
Storkollen øst 10 
Storkollen lav 8 
Storkollen forbygning 
sør 

0-2 

Storkollen forbygning 
nord 

10 
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Storkollen Øst 
 
1,6 m bruddkant 
(objektive kriterier 
tilsier 1,66 m) 
 
6 500 m3 

 
Gjennomsnittlig 
helning 35 ° 
 

 

 
 

Storkollen lav 
 
1,5 m bruddkant 
(objektive kriterier 
tilsier 1,66 m) 
 
Modellert bruddkant 
er noe redusert på 
grunn av skog i 
løsneområdet som 
reduserer 
sannsynligheten for at 
skred løsner og 
snødrift.  
 
3 900 m3 
 
Gjennomsnittlig 
helning 35 ° 
 

 

 
 

  



Skredfaglig rapport nr. B11172-SKRED-01 

Geofagseksjonen – Fagressursavdelingen – Divisjon Drift og vedlikehold 
 

Side 21 av 46 

Storkollen forbygning nord 
 
1,3 m bruddkant 
(objektive kriterier 
tilsier 1,6 m) 
 
Modellert bruddkant 
er redusert på grunn 
av lav løsnehøyde, 
skog i løsneområdet 
og ingen tydelige 
tegn til at skred 
normalt løsner i 
løsneområdet.  
 
2600 m3 

 
Gjennomsnittlig 
helning 36 ° 

 

 

 
 

Storkollen forbygning sør 
 
1,3 m bruddkant 
(objektive kriterier 
tilsier 1,6 m) 
Modellert bruddkant 
er redusert på grunn 
av lav løsnehøyde, 
skog i løsneområdet 
og ingen tydelige 
tegn til at skred 
normalt løsner i 
løsneområdet.  
 
2 300 m3 

 
Gjennomsnittlig 
helning 36 ° 
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7.2.3 Sikringstiltak 
Resultatene fra modellering av snøskred fra Storkollen viser at det vil være betydelig hastighet 
ved veg for de modellerte skredene. Et sikringstiltak er å lokalisere av vegen så langt unna 
skredområdene som mulig. I planen fra 2011 var sikringstiltak planlagt som skredvoller 
kombinert med utflytting av vegen i sjøen. 
 
De siste ti årene har det blitt mer vanlig å benytte støtteforbygninger som sikringsmetode også 
for infrastrukturprosjekter. Disse konstruksjonene hindrer at skredene løsner. Ved å velge 
denne løsningen oppe i Storkollen kan E8 flyttes lenger inn på land. Vi oppnår dermed kraftig 
redusert utfylling i sjøen i Sørbotn. Dette er mer gunstig løsning både med hensyn til nærmiljø 
og geoteknisk stabilitet i strandsone. 
 

 
Figur 20: Grovskisse, plassering av støtteforbygninger i løsneområdene ved Storkollen 
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Figur 21: 3D-modell av støtteforbygninger i løsneområdene, Storkollen 

 
Det er tatt utgangspunkt i konstruksjonshøyde Dk=5.0. Bakgrunnen er at det kan komme 
relativt store snømengder i området, og at forbygningene ligger slik til at både NV og SV 
vindretninger vil skape større akkumulasjon av snø enn uten forbygningene. I tillegg tas det 
høyde for snøvintre med høy returperiode. NV og SV er dominerende vindretninger ved 
snøvær.  
 
Totalt er det planlagt i størrelsesorden 1700m med støtteforbygninger. Det er sikret med 
støtteforbygninger så langt ned i skredløpet slik at modellerte skred ikke når veg.  
 

 
Figur 22:Storkollen med skissert område for støtteforbygninger, utsnitt 3D-modell. 
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7.3 Skredelva - snøskred 
Plankart:   tegning V8 
Sammenstilling:  tegning V5 

 

7.3.1 Topografi og skredfrekvens  
Man kan se tydelige spor etter skredaktivitet i terrenget. Kraftige trær er brukket av, og mye 
skog ligger nede. Det er dette snøskredet som tidligere har gått ned på fylkesvegen. Det 
sannsynlige utløpet av normalt store skred er målt inn etter merker på skogen og vises i tegning 
V1, V7 og V8. Dette er langt fra eksisterende veg og bebyggelse, men ny veg blir liggende 
utsatt for dette partiet. Skredområdet har imidlertid potensial for i ekstreme tilfeller å gå 
betraktelig lenger, og skal snøvinteren 1997 ha gått ned til fylkesvegen. 

 
Figur 23: Løsneområdet, snøskred ved Skredelva. Foto: H. Nordbrøden 
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Figur 24: Dronefoto fra skredløpet, snøskred Skredelva. Skog som ligger nede pga skred og nyere trær. Foto: H. Nordbrøden 

 
Figur 25: Utløpsområdet for snøskred ved Skredelva. Ny veg i området der skadet skog ender. Foto: H. Nordbrøden 

 
Løsneområdet strekker seg fra ca kote 220 til ca kote 370. Kanten på toppen av fjellet er brå 
nok til at mye snø legger seg ut i lia. Gjennomsnittlig helling er 37˚.  
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Rett sør for dette partiet er det også synlige spor i skogen etter skred. Her ser det imidlertid ut 
til at utløpet er mindre. Trolig er dette på grunn av mindre snømengder og et mer ujevnt 
terrengprofil. Se Figur 18. 
 

 
Figur 26: Skredområdet sett fra østsiden av Ramfjorden. Lenger sør ses også spor av skred, men disse slutter lenger oppe i 
skogen. Foto: O.A. Helgaas 
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Figur 27: Skredområdet sett fra Fagerfjellet, desember 2019. Foto: H. Nordbrøden 

  



Skredfaglig rapport nr. B11172-SKRED-01 

Geofagseksjonen – Fagressursavdelingen – Divisjon Drift og vedlikehold 
 

Side 28 av 46 

7.3.2 Simulering i RAMMS og tolkning av resultater 
 

• Bruddkant til løsneområdene ble vurdert ut fra bilder og terrenganalyse. Tykkelse av skredflaket er satt 
basert på objektive kriterier.  

• Medriving inkludert i løsnevolum 
• Høydeintervallene for friksjon ble satt til lim 1: 350 m og lim 2: 50 m. 
• Friksjonsverdiene ble justert etter en returperiode 100 år.  
• Oppløsning på terrengmodell ble satt til 5 m 
• Det er ikke tatt hensyn til skog pga relativt lite skog i utløpssonen etter tidligere skred, og den skogen 

som er igjen er spredt og relativt svak pga tynne trær. 
• Det ble brukt kohesjon på 50 kPa pga. et relativ flatt utløpsområde 

 
Simulerte løsneområder:  
 

- Skredelva Vest:  
o 1,6 m bruddkant (objektive kriterier tilsier 1,60 m) 
o 22 551 m3 
o Gjennomsnittlig helning 36 ° 

- Skredelva øst:  
o 1,7 m bruddkant (objektive kriterier tilsier 1,66 m) 
o 16 055 m3 
o Gjennomsnittlig helning 35 ° 

 

 
Figur 28: Simulering snøskred ved Skredelva. Hastighetsplott. Foreslåtte sikringstiltak (tegning Ø.S.Hellum). 
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Det vises tydelig at skred fra løsneområdet Skredelva øst, som vist i Figur 26: Simulering 
snøskred ved Skredelva. Hastighetsplott. Foreslåtte sikringstiltak, ikke når ned til planlagt veg. 
Dette støttes av RAMMS-simuleringen. 

Skred fra løsneområde Skredelva vest har betydelig hastighet i området rundt ny veg - opp mot 
20 m/s. Dette er høyere hastighet enn tidligere modelleringer i samme skredløp. Bakgrunnen 
for det kan delvis være noe ulike løsneområder og dermed skredvolum, men det antas at 
hovedårsaken er at det i modelleringene til denne rapporten ikke er tatt hensyn til skog. Det er 
ikke gjort fordi det er relativt lite skog igjen i skredløpet. I tillegg er den intakte skogen typisk 
nordnorsk skog som er forholdsvis tynn og spredt. Det er ikke mulighet i RAMMS:Avalanche 
for å justere friksjonsparametre for skog, og det er derfor lagt til grunn at modellering med 
skog vil gi urealistisk korte utløp.  

Både observasjoner i terrenget og simuleringen viser at det er nødvendig med sikringstiltak mot 
snøskred i området. 

7.3.3 Sikringstiltak 
Vegen er trukket så langt ned som det er hensiktsmessig å gjøre for prosjektet som helhet. Den 
ligger rett nedenfor 10-graderspunktet. Vegetasjonen tilser at det er sjelden skredet går lengre 
enn til foreslått veglinje, men med krav til sikring mot 100-årsskred vurderes det påkrevd å 
anlegge sikringstiltak. 
 
Det er vurdert mest hensiktsmessig å sikre området med skredvoll mot snøskred. Terrenget i 
vegområdet er slakt nok til at vollsikring er en god løsning. 
 
For beregning av nødvendig vollhøyde er det brukt formel fra V138 Veger og snøskred:  

  

Figur 29 – Formel for beregning av nødvendig vollhøyde, gitt i V138 Veger og snøskred. 

 

Ved beregning av nødvendig vollhøyde er det lagt til grunn:  

skredhastighet v = 16 m/s 

energitap k = 0,75 

Flytehøyde Hf = 2 m 

Snødybde på bakken Hb = 2 m 
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Løsneområde Hastighet ved voll 
(m/s) 

Skredelva vest 15-16 m/s 
Skredelva øst Ikke treff 

 

15-16 m/s skredhastighet ved treff av vollen vil gi en vollhøyde på ~14 m, og det er vurdert 
som i grenseland for hva som er gjennomførbart/hensiktsmessig i terrenget ovenfor planlagt ny 
veg.  

For å bremse skredet noe før vollen treffes er det vurdert nødvendig å bygge én rad med 
bremsekjegler i lia ovenfor. Dette kan redusere energien i skredet med opptil 30%, og terrenget 
ligger godt til rette for dette. Vi foreslår 4 bremsekjegler med høyde ca 8m og 60 grader bratte 
støtsider mot skred, se tegninger. Grunnlag er anbefalinger i SVV-håndbok V138 Veger og 
snøskred. 

RAMMS er relativt lite egnet til å beregne effekt av kjegler og voller. Det er derfor gjort en 
vurdering av sikringseffekten til vollene ved hjelp av energilinjebetraktninger. 

7.3.3.1 Effekt av tiltak basert på αβ-beregning 
I tegning V10 er det gjort en αβ-beregning. Der er det også vist et anslag over hvordan energien 
i skredet tas ut av hhv bremsekjegler og fangvoll for et skred av størrelsen som gis av αβ-
modellen. Den gir et forventet teoretisk utløp ca. 100 meter nedenfor framtidig veg dersom det 
regnes uten standardavvik.  Dette er ganske nøyaktig på eksisterende Fv. 7902, og samsvarer 
bra med opplysning fra lokale om at skredet tidligere har gått ned på vegen i ett tilfelle.  

Om man legger dette skredutløpet til grunn viser betraktningene av energilinjer i tegning V10 
at tiltakene blir noe små til å stoppe et slikt skred. Energihøyden ved vollfot multiplisert med 
energitap k=0,75 tilsvarer høyden for fangvollen. Men det er da ikke tatt hensyn til flytehøyden 
av skredet og snødybden på bakken. Dette betyr at mye av massene vil stoppes av vollen, men 
noe vil også gå over i en veldig stor hendelse. 
 

7.3.3.2 Effekt av tiltak basert på RAMMS-simulering 
RAMMS-simuleringen gir utløp ca 40m nedenfor ny veg. Observasjon av skadet skog stemmer 
bra overens med denne simuleringen. 
 
Fra punktet for beregnet skredutløp fra RAMMS er det tegnet ei linje med helling 0,4:1. Dette 
er erfaringmessig et forholdstall for energilinja som stemmer godt med observasjoner av skred 
under oppbremsing. (ref /3/)  
 
Ved bremsekjeglene er det lagt inn et energitap på 30%. Ny energilinje stanser da rett ovenfor 
ny veg. Det vil i teorien si at et skred med denne størrelsen stopper i veggrøft med 
bremsekjegler alene som sikringstiltak. Imidlertid vil det også være snøsky og lufttrykk i 
utløpet av et slikt skred, så det er uansett ønskelig med en vollsikring for ny E8.  
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Figur 30: Energilinjebetraktning. Effekt av bremsekjegler og fangvoll basert på utløp beregnet i RAMMS  (Ø.S.Hellum). 

 
Energihøyden (v2/2g) ved vollfoten er ca 6,3m.  
 
Behov for vollhøyde for å stoppe dette blir etter formel 8.7 i figur 1: 
 
Hvoll =  k*v2/2g+Hskred+Hsnø = 0,75*6,3m+2m+2m = 8,7m 
 
Den foreslåtte fangvollen er ca 10m høy i området der simuleringen i Figur 23 viser at vollen 
treffes. Dette betyr at den vil ha kapasitet til å stoppe et skred noe større enn skredet simulert i 
RAMMS. 
 
Vollen er trukket noen meter lenger mot sør enn simuleringen kan tyde på at er nødvendig. 
Dette fordi noen simuleringer med noe mindre utløp har vist tendens til å bre seg noe mer 
sideveis ut. I tillegg vil skredet bre seg ut sideveis når skredet treffer vollen. Mot sør minker 
imidlertid høyden på vollen til ca 6m. 
 
Støtteforbygninger har også vært diskutert, men siden løsneområdet er såpass stort ville dette 
blitt et omfattende tiltak.  
 
Snøskjermer oppe på fjellet á lá Isbergan er også vurdert, men foreløpig ikke planlagt på grunn 
av at terrenget ikke er gunstig for god snøoppsamling og sikringseffekt.  
 
Konklusjon Skredelva (P5250-5500), sikring mot snøskred:  

• Fangvoll lengde ca. 250m, høyde opptil 10m, kronebredde 3m  
• Bremsekjegler 4 stk, høyde 8 m  
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7.4 Bekker med fare for sørpeskred 
Plankart:   tegning V8 og V9 
Sammenstilling:  tegning V5 

 
Det er vurdert å være tre bekker som kan ha fare for sørpeskred. Det er ingen kjente hendelser, 
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 disse tre bekkene skal sikres med romslige robuste bruer 
for å lede skredet under vegen.  
 

7.4.1 Topografi og skredfrekvens 
Oppe på fjellet der bekkene begynner er det store, relativt slake områder. Dette er typiske 
løsneområder sørpeskred, og særlig ved Steinbakkelva og Mellomjordelva er dette utpreget. 
Disse to bekkene har relativt store nedslagsfelt opp til Blåfjellet 884 moh, se Figur 25 med 
grovt skisserte nedslagsfelt for nedbør og avrenning fra snøsmelting – som kan bidra til 
sørpeskred. Også ved Skredelva ligger forholdene til rette for skred, men ikke like tydelig. Det 
vurderes at man kan forvente sørpeskred fra alle disse bekkene. Frekvensen er fra tidligere 
vurdert til å kunne være ett tilfelle pr 10-20 år i Skredelva og Mellomjordelva, og 20-30 år i 
Steinbakkelva. 
 

 
Figur 31: Kart med skissert nedslagsfelt nedbør/snøsmelting Steinbakkelva og Mellomjordelva. Grunnlag norgeskart.no 
(Tegning: O.A.Helgaas) 
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7.4.2 Simulering i RAMMS og tolkning av resultater 
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.  
 
De tre aktuelle bekkene 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. Friksjonsparametere er satt etter formlene: 
 

 
Figur 32: Foreslått sammenheng mellom µ og ξ. Ref [21] 

Dette er en sammenheng etablert av firmaet Skred AS basert på etterregning av noen kjente 
sørpeskredhendelser. Det jobbes med utarbeidelse av vitenskapelig artikkel om dette, men dette 
foreligger ikke pr februar 2020. Prinsippene er brukt i et praktisk prosjekteringsoppdrag i 
Longyearbyen, ref [20] og [21]. 
 
Parametere i beregningene er satt til: 
 Volum [m3] µa  [-] ξ [m/s2] ρ [kg/m3] 
Steinbakkelva:  18765 0.09 1600 900 
Mellomjordelva 22250 0.08 1800 900 
Skredelva 11300 0.11 1000 900 

 
Simuleringene vurderes å vise realistiske reelle hendelser, men det understrekes at det likevel 
er usikkerheter knyttet til resultatene.  
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Figur 33: Hastighetsplott av skredsimuleringer, sørpeskred og foreslåtte sikringstiltak (Ø.S.Hellum). 

 

7.4.3 Sikringstiltak 
Veger kan sikres mot sørpeskred ved å anlegge bruer med relativt stor lysåpning i forhold til 
bekkens normalsituasjon. Det kan være naturlig å utnytte disse kulvertene til også å være 
markunderganger. Skredteknisk er det en akseptabel risiko å kombinere dette siden skredene er 
sjeldne. Slike skred vil kun kunne gå i noen få uker om våren, gjerne i regnværsperioder og 
perioder med ekstrem snøsmelting. 
 
Innløp til kulvertene må utføres med god ledning av vannet/sørpemassene slik at de ikke ledes 
opp på vegen. Retningsendringer av bekkeløp rett ovenfor bruene bør ikke forekomme. Det er 
derfor modellert omlegging av bekkeløpene med terrengtiltak der det er vurdert nødvendig. 
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7.4.3.1 Steinbakkelva, sørpeskred 
Sørpeskred følger i stor grad kanaliserte bekkeløp, og stopper sjelden før de kommer ut i slakt 
terreng. Ved Steinbakkelva er bekkeløpet kanalisert oppe i fjellsida, men går ut i mer fritt 
terreng de siste ca 200m ovenfor vegen. Dette fører til at skredet brer seg noe sideveis ut her. 
Det vurderes derfor å være nødvendig å bygge ledevoller inn mot brua.  
 
Bekkeløpet er i tillegg flyttet noe mot nord for å unngå krappe svinger rett oppstrøms brua. 
Retningsendringer kan få skredmassene til å skvette over kanten av bekkeløpet, og dermed noe 
som bør unngås i vegens nærområde. 
 
Utretting av bekkeløp kan føre til konsentrasjon og noe hastighetsøkning av skredmassene. 
Sikkerheten for bebyggelsen langs elva nedstrøms ny E8 er derfor også vurdert.  
 
 

 
Figur 34: Steinbakkelva. Ledevoller oppstrøms bru. Ledevoll og terrengutslaking nedstrøms bru. Skisse fra 3D-modell. 

 

7.4.3.1.1 Sikkerhet for bebyggelse - dagens situasjon 
Det er tatt utgangspunkt i et designskred på ca 19 000m3. Simulering av utbredelsen av et slikt 
skred kombinert med beliggenhet av bebyggelse og skredsoner i NVEs karttjeneste vises i 
detalj i Figur 33.  
 
Vår simulering samsvarer ikke spesielt godt med eksisterende faresone i området. Simuleringen 
sprer seg mer ut, og viser et mulig skredutløp på bebyggelsen på eiendommen Mellemjord 
søndre. Skredet går mer klar av, men også i nærføring til bebyggelsen sør for bekken på begge 
sider av vegen. 
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Simuleringen er kjørt på terrengmodell med 5m oppløsning. Mindre detaljer i terrenget blir 
derfor i mindre grad tatt hensyn til enn på modell med høyere oppløsning. Den arealmessige 
utbredelsen kan tilsi at det valgte designskredet er en stor hendelse sammenlignet med tidligere 
kartlegging, og samsvarer i areal omtrent med vurderingen av en 5000-årshendelse. Men 
retningene avviker noe. 
 
Vi mener størrelsen på designskredet tilsvarer et skred med returperiode mellom 100 og 1000 
år.  
 

 
Figur 35: Steinbakkelva. Hastighetsplott. Simulering av design-sørpeskred i dagens situasjon. Dagens faresoner i NVE atlas. 
Bolighus merket med rød ring – garasje/naust/uthus med gul ring. 

7.4.3.1.2 Sikkerhet for bebyggelse - skredsituasjonen etter tiltak 
Første fase i vurderingen var å vurdere nødvendig sikring av ny E8. Dette er vist i kapittel 
7.4.3.1.1. De designede tiltakene viser meget god effekt med tanke på sikring av vegen, men 
endrer noe på skredutbredelsen nedstrøms ny E8. Utbredelsen av skredet etter bygging av 
ledevollene for å lede skredet under E8-brua samsvarer i stor grad med utbredelsen i den 
eksisterende kartleggingen, se Figur 34.   
 

Mellemjord 
Søndre 

Steinbakkjorda 
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Figur 36: Steinbakkelva. Plott av maks høyde av skredmasser. Simulering av design-sørpeskred etter bygging av E8 med 
ledevoller og skredbru, men kun med tiltak ovenfor dagens fv. 7902. Dagens faresoner i NVE atlas. Bolighus merket med rød 
ring – garasje/naust/uthus med gul ring 

Nedstrøms Fv7902 er bekkedalen lite markert mot sør-øst. Resultatet fra simuleringen antyder 
at den ikke er dyp nok til å holde på alle skredmassene. På grunn av at bekken svinger mot 
venstre brer deler av skredet seg møt høyre mot bebyggelsen på Steinbakkjorda. Resultatet 
antyder òg at dette vil kunne skje også i dagens situasjon dersom et skred av noe størrelse 
følger bekkeløpet. Generelt følger sørpeskred bekkeløp, men vannmettede skred kan også ta 
noe uforutsigbare retninger i slakere terreng. Man kan ikke ta slavisk utgangspunkt i 
simuleringer. Det vurderes derfor at skredsona i dag nok er noe større enn tidligere angitt i 
området rundt bebyggelsen på Steinbakkjorda. 
 
Basert på dette vurderes det nødvendig å forsterke bekkekanten med en ledevoll. Den er 
modellert med naturlige skråninger, og simulering tyder på at dette gir god nok ledning. 
Høyden er ca 4m fra bunn bekk og opp til topp voll. Lengden er ca 75m. 
 
Videre viser simuleringer at et skred vil stoppe opp og bre seg ut ved vegfyllinga til fv. 7902. 
På grunn av dette er det lagt inn en mindre ledevoll på oversiden av vegen, noe forskjøvet mot 
nord-vest sammenlignet med vollen på nedsiden av vegen. Nord for bekken er det en 
løsmasseknaus som foreslås fjernet for å bedre retningen på skredmassene. 
 
 

Mellemjord 
Søndre 

Steinbakkjorda 
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Figur 37: Steinbakkelva. Hastighetsplott. Simulering av design-sørpeskred etter bygging av E8 med ledevoller og skredbru, 
samt terrengsenking og ledevoller ved fylkesvegen for å sikre bebyggelsen. Dagens faresoner i NVE atlas. Bolighus merket 
med rød ring – garasje/naust/uthus med gul ring.  

Figur 35 viser skredsimulering med de designede tiltakene. Bygningene på Mellemjord søndre 
har fått vesentlig bedre sikkerhet enn tidligere. De designede ledevollene fører til at skredet 
holder seg omtrent langs dagens faresoner. Bolighus er utenfor skredsonen. Naustet i fjæra på 
Steinbakkjorda er i ytterkant, men omfattes av skredutbredelsen. 
 
Vi ser at noe masser flyter sideveis på fylkesvegen, og videre ned mot Steinbakkjorda. Dette 
vurderes å være en neglisjerbar risiko i praksis. Mengdene det er snakk om er små, og 
hastigheten er lav.  
 
Samlet sett vurderer vi at dette gir tilfredsstillende sikkerhet mot skred også for eksisterende 
bebyggelse. Trolig bedres også sikkerheten for bolighuset på Steinbakkjorda sammenlignet 
med dagens situasjon. 
Sikkerhetsklasse S2 ihht. TEK17 vurderes å være tilfredsstilt for alle bolighus. For naust og 
garasjer vurderes sikkerhetsklasse S1 å være tilfredsstilt. 

Mellemjord 
Søndre 

Steinbakkjorda 
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Figur 38:Steinbakkjorda. Skredtrykk. Designede tiltak. Garasjen ved Steinbakkjorda vil kunne få et skredtrykk på 1kPa over en 
høyde på ca 0,5m. Dette er en så lav belastning at bygningen ikke vil skades. (ca 50kg/m vegg) 

 
Figur 39: Steinbakkjorda. Høydeplatt, maks høyde av skredmasser. 
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7.4.3.2 Skredelva, sørpeskred 
Bekken som er vurdert å være utsatt for sørpeskred ligger like nord for det kjente 
snøskredområdet. Sikringstiltaket er dermed designet med hensyn til klimatilpasning for begge 
skredtypene. Det er den nordre delen av fangvollen som vil kunne treffes av sørpeskred.  
 
Prinsippet er at sørpeskredet ledes rett under ei bru - delvis ved hjelp av at bekkeløpet defineres 
tydelig ned i skjæring bak brua, og delvis av en mindre ledevoll på nordsiden. Om skredet brer 
seg sideveis mot sør vurderes fangvollen mot snøskred å stoppe disse massene. 
 
Brulengde anbefales minimum 14m, høyde lysåpning minimum 4m. 
 

 
Figur 40: Skredelva kombinert snø- og sørpeskredsikring. Skredet kan ta et løp mot fangvoll for snøskred, men vollen vurderes 
også å være høy nok til å stoppe et sørpeskred. 

 

Figur 41: Skredelva, fangvoll planlegges med bratte støtsider mot skred for best effekt, skisse-utsnitt av 3D-modell. 
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7.4.3.3 Mellomjordelva 
Mellomjordelva har en dyp og definert bekkedal. Simulering av et sørpeskred viser at 
størstedelen av skredmassene vil følge denne dalen helt ned til brustedet. 
 
Simuleringen antyder at en mindre del av massene kan ta et annet løp øverst i lia. Det er 
usikkert om dette er en reell fare, og det er snakk om små mengder. Det vurderes å ikke være 
nødvendig å ta hensyn til denne «armen» av skredmassene i et 100-års skredscenario. 
 
Bekkeløpet har en litt uheldig sving rett ovenfor brustedet. Derfor foreslås det å rette ut kurven 
noe, som vist i modellen. Det vil endre retningen på skredet noe før brua, og hindre at massene 
treffer søndre brukar.  
 
Videre foreslås det at søndre elvekant oppstrøms brua forhøyes noe. Samlet vurderes disse 
tiltakene å gi god ledning av skredmassene så de treffer under brua. 
 
Skredtrykket er i størrelsesorden 350kPa på stedet. Flytehøyden av skredet ca 1,5m. Med noe 
snø i bekkeløpet og ilagt noe sikkerhetsmargin anbefales det at brua legges med en lysåpning 
på minimum 4m, og minimum brulengde settes til 20m. 
 

 
Figur 42: Mellomjordelva - trykk fra sørpeskred, opptegning fra RAMMS-simulering (Ø.S.Hellum). 
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Figur 43: Mellomjordelva - flytehøyde av sørpeskred. Simulert på terrengmodell av dagens terreng – før tiltak.(Ø.S.Hellum) 

 

 
Figur 44: Mellomjordelva. Utretting av bekkeløp, markundergang og bru, skisse fra 3D-modell. 
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Skredbekk Tiltak, anbefalt minimum 
Steinbakkelva Kulvert/bru, lysåpning B=20m Hmin=4m 
Skredelva Kulvert/bru, lysåpning B=14m Hmin=4m 
Mellomjordelva Kulvert/bru, lysåpning B=20m Hmin=5m 

 
Det understrekes at bruene må detaljprosjekteres, og at lengdene vil kunne endres noe. 
 
 

 
Figur 45: Snørik vinter langs Ramfjordens vestside, fra venstre: Steinbakkelva, Skredelva og Mallomjordelva. Foto 2.4.2020 
O.A.Helgaas. 

 

8 HELHETLIG VURDERING AV SIKRINGSTILTAKENE 
 
Målsettingen for skredsikringen i E8-prosjektet er altså å oppfylle vegvesenets krav til 
akseptkriterier for skred på veg, med framskrevet ÅDT 5200 i ÅDT-gruppe 4000-8000.  Det 
betyr et sikkerhetskrav på maksimalt ett skred er akseptabelt hvert 100. år pr km veg.  
Nødvendig vollhøyde og magasinkapasitet er vurdert etter modellerte skredhastigheter og 
skredvolum.  
De siste 10 årene har støtteforbygninger i større grad blitt tatt i bruk som sikringstiltak i 
infrastrukturprosjekter i Norge. Etter en ny runde med fokus på optimal planlegging ble det 
bestemt at sikringen av skredløpene fra Storkollen foreslås sikret slik.  
Økt krav til sikkerhetsnivå har også ført til justeringer av øvrige sikringstiltak. Med fokus på 
optimalisering, utnytte ny teknologi og klimatilpasning er det også foreslått endel mindre 
justeringer av skredsikring for å oppnå høyere sikkerhetsnivå enn i opprinnelig reguleringsplan 
(2011). Klimatilpasning er at vi tar hensyn til klimaendringer ved at reguleringsplanen legger 
til rette for robuste løsninger, med kapasitet til å sikre mot et framtidig “villere og våtere 
klima” med mer sørpeskred og flom. Der vegen legges i sidebratt terreng er det mye avrenning, 
og det blir generelt viktig med romslige gode grøfter for plass til mye vann og brøytesnø. 
 
Aktsomhetssoner fra NVE for både snøskred, jord- og flomskred, og steinsprang er vist i 
tegninger vedlegg V1 – V3 (ref. 8/ NVE atlas). Aktsomhetskart fra NVE for skred kan indikere 
hvor deler av planlagt vegtrasé er innenfor et aktsomhetsområde. Aktsomhetskart viser 
hovedsakelig ekstremsituasjoner med skredutløp langt utover det vi normalt sikrer for på veg, og 
slike digitalt utformede kart er heller ikke normalt sjekket i forhold til reell skredfare. 
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Skredfaglige detaljvurderinger er derfor gjennomført for å konkludere om nivå på skredfare og 
forslag til tiltak mot skred.  
 
Skredfarekartlegging er også gjort nylig av NGI for en del bebyggelse i Tromsø kommune. 
Faresoner for 100, 1000 og 5000-års skred er fastsatt og tegnet opp i rapport (ref.). Vi har tatt inn 
disse aktuelle sonene i våre tegninger for strekningen Steinbakkelva til Hans Larsa-neset. For 
planlegging av ny E8 er altså 100-års-faresonen aktuell, og vi har godt samsvar i våre analyser 
og forslag til sikringstiltak, se tegninger.  
 
 

9 OPPSUMMERING SKREDSIKRING 
 
Tabell 2: SKREDSIKRING, OPPSUMMERING: tiltak mot skred på ny planlagt veg: 

Generelt bygges de fleste voller med bratt støtside mot skred, helning minst 3:1, kronebredde ca. 3m. 
 
Stedsnavn Skred-type  Tiltak 
Mostad 
(Langmoen) 

Flomskred (evt. 
sørpeskred) 

 Skredvoll/fangvoll, 
L=480m, H=4-6m 

Storkollen Snøskred  Støtteforbygninger oppe i 
løsneområder for snøskred, unngå at 
skred løsner. 
Total lengde ca. 1700m, høyde Dk= 
5,0m. 

Steinbakkelva Sørpeskred (og flom)   Romslig bru med ledevoller/-murer 
som styrer skredet under brua. 
Lengde bru =20m, lysåpning Hmin = 
4m. Også tiltak nedstrøms ny veg/bru. 

Skredelva (sør, 
også brukt 
«øst»)  

Snøskred  Skredvoll/fangvoll, 
L=250m, H=6-10m 
Bremsekjegler 4 stk, H=8m, 60gr. 
bratt støtside 

Skredelva 
(nord, også 
brukt «vest») 

Sørpeskred (og flom)  Romslig bru med ledevoller/-murer 
som styrer skredet under brua. 
Lengde bru =18m, lysåpning Hmin = 
4m 

Mellomjordelva Sørpeskred (og flom)  Romslig bru med ledevoller/-murer 
som styrer skredet under brua. 
Lengde bru=20m, lysåpning Hmin = 
5m 

 
På Leirbakken vil ny veg inn fra brua under den bratte skråningen kunne være noe utsatt for 
små snøskred/sig i skråning, men her vil gode grøfter og avstand fra skråningsfot ut til veg gi 
sikringseffekt.  
Generelt ellers vil også romslige grøfter og god drenering være viktig klimatilpasning for å 
takle framtidige naturfare-hendelser på grunn av klimaendringer. 
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10 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er viktige hensyn ved planlegging av skredsikring. Særlig 
hensyn til sikkerhet mot skred i byggefasen er viktig å ta med videre i valg av løsninger og 
planlegging av anleggsdrift/gjennomføring. Anleggstekniske utførelse i bratt terreng må avklares 
i videre detaljplanlegging, der SHA blir sentralt for valg av både midlertidige og permanente 
løsninger. I slike områder vil det bl.a. stilles krav til SJA/sikker jobb-analyse. Framdriftsplan bør 
om mulig legge til rette for å unngå ugunstige årstider eller typisk nedbørsrike/skredfarlige 
perioder.  
 
Et system for overvåking og varsling av fare for naturhendelser/skred kan være aktuelt i 
byggefasen for skredutsatte områder, og dette bør beskrives i konkurransegrunnlaget. Det vil da 
bli viktig med tett samarbeid mellom byggherre, geo-/skredfaglig kompetanse, og både 
anleggsentreprenør og eventuelt driftsentreprenør for eksisterende veg.  
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