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SAMMENDRAG
Notatet vurderer skredfaren ved planlagte påhuggsområder på Lovraeidet og i Ersdalen. Det vurderte området på
Lovraeidet ligger innenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred. Det vurderte området i Ersdalen ligger
innenfor aktsomhetsområde for steinsprang, snøskred, jord- og flomskred. Påhuggsområdet på Lovraeidet vurderes å
være utsatt for steinsprang. Avbøtende tiltak er nødvendig. Aktuelle tiltak vil være å bygge en lang portal som
dimensjoneres for skredlast. Alternativt kan det settes opp fanggjerde. Påhuggsområdet i Ersdalen vurderes å ikke
være skredutsatt.
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Innledning
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for rv. 13 Lovraeidet – Rødsliane i Suldal
kommune har Multiconsult ASA utført skredfarevurdering av planlagte tunnelpåhugg på Lovraeidet
og i Ersdalen. Tidligere er det også utført skredfarevurdering av planlagt kollektivknutepunkt på
Lovraeidet. Dette er beskrevet i notat 217350-RIGberg-NOT-001 datert 07.12.2015. Befaring ble
utført 2. desember 2015.
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Situasjon
De planlagte påhuggene på Lovraeidet og i Ersdalen ligger innenfor aktsomhetsområde for
steinsprang og snøskred.
Dagens trafikkmengde er 1200 kjøretøy/døgn, mens forventet trafikkmengde 20 år etter åpning er
1500 kjøretøy/døgn.

Lovraeidet
På Lovraeidet skal det etableres påhugg for både hovedtunnelen og for et tverrslag. Påhugget for
hovedtunnelen er planlagt i en fremstikkende bergknaus nedenfor eksisterende rv.13. Påhugget for
tverrslaget er planlagt i nivå med dagens veg.
Terrenget over begge påhuggene er bratt. Figur 1 viser helningskart over området. Fjellsiden like
over de planlagte påhuggene har helning på mellom 46-60°. Videre oppover er det flatere partier
med helning på 26-40° før terrenget igjen blir bratt. Typisk blokkstørrelse i området ligger på
mellom 10-20 m3.
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Det er hovedsakelig bart fjell ovenfor de planlagte påhuggene. På hver side av den fremstikkende
bergknausen, hvor påhuggene er planlagt etablert, er det urmasser med ukjent dybde.
Vegetasjonen i området består av løvtrær, mose og bærlyng.

Figur 1: Terrenghelning Lovraeidet (kilde: www.skredkart.ngi.no). Omtrentlig plassering av påhugg og veg- og tunneltrasé
er vist med svarte linjer.

Ersdalen
I Ersdalen planlegges det å etablere påhugg i en fremstikkende bergknaus på nedsiden av
eksisterende rv. 13. Terrenget i området stiger gradvis mot sørøst, og terrenghelningen varierer fra
20-25° like ovenfor eksisterende rv. 13 til 61-90° litt lengre mot sørøst.
Terrenget mellom den tilnærmet steile fjellsiden og eksisterende rv. 13 er preget av
vegetasjonsdekke med en del større blokker. Det ble på befaring observert blokker på ca. 100 m3.
Typisk blokkstørrelse ligger imidlertid mellom 10-20 m3.Vegetasjonen i området består av løvtrær
og grantrær, mose og bærlyng.
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Figur 2: Terrenghelning Ersdalen (kilde: www.skredkart.ngi.no). Omtrentlig plassering av påhugg, veg- og tunneltrasé er
vist med svarte linjer.
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Krav og føringer
Statens vegvesen gir retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg i NA-rundskriv 2014/08.
Retningslinjene forutsetter at trafikken normalt er i flyt gjennom skredområdene, og at det ikke er
tilrettelagte plasser for stans i de skredutsatte områdene.
Med den trafikkmengden som forventes 20 år etter åpning, vil den planlagte vegen, i henhold til
NA-rundskriv 2014/08, ligge i konsekvensklasse D. Dette tilsvarer sannsynlighetsklasse V, hvor
største tillatte årlig nominell skredsannsynlighet er 1/100.
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Skredfarevurdering
Steinsprang
Sannsynligheten for at de planlagte påhuggsområdene skal rammes av steinsprang er avhengig av
sannsynligheten for at et steinsprang skal løsne og sannsynlig skredløp og utløpsdistanse.
Dataprogrammet RocFall er benyttet i vurderingen av steinsprang. Programmet simulerer
steinsprang fra observerte løsneområder i terrenget og beregner utløpsdistansen til
steinsprangene. Som input til programmet benyttes terrengprofil og type underlag, samt
blokkstørrelse. Rocfall gir erfaringsmessig lengre utløpsdistanser enn hva som er tilfelle i
virkeligheten. Dette skyldes blant annet at programmet ikke tar hensyn til formen på blokkene,
men regner med at blokkene er kuleformet. Figur 3 og Figur 4 viser de aktuelle påhuggsområdene
på henholdsvis Lovraeidet og i Ersdalen. Røde linjer på figurene angir sannsynlige skredløp som er
benyttet for å simulere steinsprang i Rocfall. Potensielle løsneområder er markert med rødt omriss.
I simuleringene på Lovraeidet er det simulert at blokker opptil 20 m3 løsner. I Ersdalen er det utført
simuleringer med blokker på opptil 100 m3. Resultatene fra simuleringene er basert på utløpene til
100 blokker.

A
B

C

Figur 3: På Lovraeidet er steinsprang simulert langs 3 terrengprofil, markert med røde linjer på figuren. Potensielle
løsneområder for steinsprang er markert med røde omriss.
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A

Figur 4: I Ersdalen er steinsprang simulert langs 3 terrengprofil, markert med røde linjer på figuren. Potensielt
løsneområde for steinsprang er markert med rødt omriss.

4.1.1

Lovraeidet
Årlig nominell sannsynlighet for at steinsprang løsner vurderes å være høyere enn gjeldende
retningslinjer (1/100). Blokker som løsner fra fjellsiden like ovenfor eksisterende rv. 13, markert
med A på Figur 3, vil med stor sannsynlighet treffe eksisterende rv. 13 og det planlagte
påhuggsområdet. Resultatene fra simuleringene viser imidlertid at steinsprang som løsner fra
berget høyt oppe, løsneområde markert med B og C på Figur 3, stopper før de når frem til
eksisterende rv. 13 og den planlagte vegen. Figur 5 og Figur 7 viser resultatet fra simulering av
steinsprang langs henholdsvis profil 1 og profil 2. Røde streker langs profiler er steinsprang, mens
blå plusstegn angir løsneområder. Figur 6 og Figur 8 viser fordelingen av endepunktene for de
simulerte steinsprangene.
Det fremgår av simuleringsresultatene at de planlagte påhuggene vurderes å være utsatt for
steinsprang. Avbøtende tiltak er nødvendig for å sikre fremtidig veg mot steinsprang.
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Eksisterende rv.13

Planlagt rv.13

Figur 5: Lovraeidet, resultat fra steinsprangsimulering lags profil 1. I simuleringen er det brukt blokker på 10 m3.

Figur 6: Histogrammet viser endepunkter for simulerte steinsprang. Eksisterende rv. 13 ligger mellom profil 40-50, mens ny
veg ligger mellom profil 75-90, hvor endepunktet til de fleste simulerte steinsprangene befinner seg.
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Eksisterende rv.13
Planlagt portal

Figur 7: Lovraeidet, resultat fra steinsprangsimulering lags profil 2. I simuleringen er det brukt blokker på 10 m3.

Figur 8: Histogrammet viser endepunkter for simulerte steinsprang. Eksisterende rv. 13 ligger ca. ved profil 200, mens
planlagt tunnelportal ligger ved profil 220.

4.1.2

Ersdalen
Årlig nominell sannsynlighet for at steinsprang løsner vurderes å være høyere enn gjeldende
retningslinjer (1/100). Topografien i området er imidlertid slik at blokker som løsner fra den steile
fjellsiden sørøst for eksisterende rv. 13, markert med A på Figur 4, stanser før de når frem til
eksisterende veg. Dette stemmer godt med observasjoner gjort på befaringen. Figur 9 viser
resultatet fra simulering av steinsprang langs profil 1. Røde streker langs profiler er steinsprang,
mens blått plusstegn angir løsneområdet. Figur 10 viser fordelingen av endepunktene for de
simulerte steinsprangene. Samtlige blokker i simuleringen stanser i området ved profil 210, altså ca.
6 meter fra eksisterende rv. 13.
Det planlagte påhugget vurderes å ikke være utsatt for steinsprang. Avbøtende tiltak vurderes ikke
å være nødvendig.
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Eksisterende rv.13
Planlagt rv.13

Figur 9: Ersdalen, resultat fra steinsprangsimulering lags profil 1. I simuleringen er det brukt blokker på 100 m3.

Figur 10: Histogrammet viser endepunkter for simulerte steinsprang. Eksisterende rv. 13 ligger ca. ved profil 225, mens
planlagt veg ligger ved profil 260-270.

Snøskred
De planlagte påhuggsområdene og dagsonene ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred.
Aktsomhetskartene viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred, men sier ikke noe om
sannsynligheten for skred. Sannsynligheten for snøskred avhenger av terrengforhold (helning og
terrengform), vegetasjon og klimatiske forhold. Store snøskred utløses vanligvis i skråninger med
helning mellom 30° og 50°. Videre vil tidligere snøskredhendelser i området være en god indikasjon
på snøskredfare.
I følge www.skrednett.no er nærmeste registrerte snøskredhendelse på Lovraeidet ca. 400 meter
sørvest for det vurderte området. Dette skredet gikk 20. januar 2006, ifølge Statens vegvesen sitt
skredregister hadde skredet en størrelse på < 100 m3. Nærmeste registrerte snøskredhendelse til
Ersdalen er registrert ca. 1,5 km sørvest for Ersdalen. Dette skredet gikk ifølge www.skrednett.no 8.
mars 2010. Skredet hadde, ifølge Statens vegvesen sitt skredregister, en størrelse på < 100 m3.
Estimerte maksimale snødybder kan finnes på www.senorge.no. Dataene beregner maksimale
snødybder fra 1971 til 2000. Maksimal snødybde ved Lovraeidet er under 25 cm. I Ersdalen er

217350-RIGberg-NOT-002

17. desember 2015 / Revisjon 00

Side 8 av 11

Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane

multiconsult.no

Skredfarevurdering av planlagte påhuggsområder

maksimal snødybde 25-50 cm. I slake skråninger (30-35°) må det komme 1-2 meter snø i løpet av
tre døgn før det oppstår ustabile forhold. I en bratt fjellside vil 0,5 m være nok.
De klimatiske og topografiske forholdene gir liten risiko for store snøskred. Nominell årlig
sannsynlighet for snøskred vurderes å være lavere enn 1/100. Mindre snøskred kan ikke utelukkes,
men det forventes at de ikke vil utgjøre en risiko for de planlagte påhuggene og dagstrekningene.

Jord- og flomskred
Påhuggsområdet og deler av dagsonen i Ersdalen ligger innenfor aktsomhetsområde for jord- og
flomskred, se Figur 11.
I geoteknisk rapport for reguleringsplan, rapport nummer 30013-GEOT-1, er grunnforholdene på
nedsiden av eksisterende rv. 13 beskrevet. I følge denne rapporten beskrives området som
myrlendt. Det er observert synlig berg flere steder i området. I følge NGU sitt løsmassekart består
området av bart fjell/tynt løsmassedekke.
Området mellom eksisterende rv. 13 og den steile fjellsiden ble befart 2. desember. Det ble ikke
observert synlig berg i dette området, hovedsakelig vegetasjonsdekke med grove blokker oppå.
Under et veltet tre vest for tunneltraseen, markert med stjerne på Figur 11, ble det observert
blottlagt berg. Her var tykkelsen på vegetasjonsdekket ca. 0,5 meter.
Vegetasjonen i området består av løv- og bartrær, bærlyng og mose. Vegetasjonen vil være med å
binde løsmassene.
Basert på observasjoner i felt vurderes årlig nominell sannsynlighet for jord- og flomskred å være
lavere enn 1/100.
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Figur 11: Aktsomhetskart for jord- og flomskred. Omtrentlig plassering av påhugg, veg- og tunneltrasé er vist med svarte
linjer. Svart stjerne markerer veltet tre hvor det ble registrert blottlagt berg under.

5

Aktuelle sikringsmetoder og sikkerhet i anleggsperioden
Skredfaren i de aktuelle områdene er vurdert med tanke på en fremtidig situasjon når ny rv. 13 er
ferdig bygget. Anleggsperioden må også legges til grunn når man vurderer aktuelle
sikringsmetoder.
På Lovraeidet vil en lang tunnelportal ved hovedtunnelen være en permanent sikring mot
steinsprang. Portalen må dimensjoneres for skredlast. Det vurderes behov for portal fra profil 740
til fjellpåhugg som trolig kan etableres ved profil 795. En portal vil imidlertid ikke sikre
påhuggsområdet for tverrslaget. For å ivareta sikkerheten mot steinsprang i anleggsperioden må
det derfor utføres rensk og bolting av fjellsiden markert som A på Figur 3.
Alternativ til lang tunnelportal kan være et fanggjerde plassert i fjellsiden like ovenfor eksisterende
rv. 13. Et fanggjerde vil da også kunne fungere som arbeidssikring i forbindelse med bygging av
tunnelportal for hovedtunnelen. I tillegg vil det sikre påhuggsområdet for tverrslaget. Det vurderes
imidlertid at et fanggjerde ikke vil gi like god sikkerhet mot skred som en lang portal. Et eventuelt

217350-RIGberg-NOT-002

17. desember 2015 / Revisjon 00

Side 10 av 11

Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane

multiconsult.no

Skredfarevurdering av planlagte påhuggsområder

fanggjerde prosjekteres i forbindelse med byggeplanfasen. Fremdriften på prosjektet må legges
opp slik at et eventuelt fanggjerde monteres på sommeren.
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Konklusjon og oppsummering
De planlagte påhuggsområdene på Lovraeidet vurderes å ha høyere årlig nominell sannsynlighet for
steinsprang enn retningslinjer i NA-rundskriv 2014/08, som tilsier at største tillatte årlig nominell
skredsannsynlighet er 1/100. Tiltak for å sikre påhuggene må derfor vurderes. Alternative tiltak vil
være lang tunnelportal eller fanggjerde.
Årlig nominell sannsynlighet for snøskred, jord- og flomskred vurderes å være lavere enn
retningslinjer i NA-rundskriv 2014/08.
Påhuggsområde i Ersdalen vurderes å ikke være skredutsatt. Foruten bergsikring av påhugget
vurderes det ikke å være behov for ytterligere sikring.
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