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Oktober 2017

Overskuddsmasser knuses til grus på anlegget

Godt i gang med adkomstvei til 
kraftstasjon



Våren 2018

• Adkomstveien til kraftstasjon er ferdig. Rørlegging er påbegynt

• De første mindre skredene utløses under grave- og sprengningsarbeidene med rørgrøft og adkomstvei

• Sognegjerde blir satt opp som strakstiltak

• Befaring med geologer i juni 2018 for å vurdere situasjonen

• NVE holdes løpende orientert



Skred 1



Skred 2



Skred 3



Utglidning. Sognegjerde satt opp etter kort tid



Oktober 2018. Nytt stort ras pga mye nedbør



Oktober 2018

Det er nå en situasjon der arbeidene er stoppet fordi:
- Veien på oversiden er fundamentert dels på berg og dels på 
fylling.
- Veien på nedsiden ligger utsatt til for skredmasser fra store 
volum sand og silt.
- Sand/siltmassene i skråninga har tvilsom stabilitet.



Desember 2018

Ny adkomstvei er sprengt ut og fundamentert på betong. Generator fraktes ned til kraftstasjonen 
med mobilkran på adkomstveien.



Status i dag

• Førstegangs vannfylling var 22. januar. Den var vellykket.
• Det gjenstår kun mindre detaljer når det gjelder den byggtekniske delen av 

utbyggingen.
• Det har ikke vært nok tilsig til å kjøre full test av det elektromekaniske utstyret.
• Det gjenstår en stor jobb med sluttarrondering og opprydding i terrenget.

Trykkmåler i kraftstasjonen



Forskning på meget lavt nivå: Aktsomhetskart (NGU)



Sagelva kraftverk



Vikaåne kraftverk, Hol (2011)

Ingen rasproblematikk



Kulu kraftverk, Ål (2014)

Ingen rasproblematikk



Grønlielva kraftverk, Salangen (2015)

Ingen rasproblematikk



Voldsetelva kraftverk, Verran (2013)



Voldsetelva kraftverk, Verran (november 2013)

Erosjon/ras etter store nedbørsmengder



Voldsetelva kraftverk, Verran (februar 2014)

Støping av støttemur for nytt fundament



Måge kraftverk, Ullensvang (2009)



Måge kraftverk (november 2011)

Steinras fyller opp hele inntaksbassenget



Konklusjon

• Veldig lite datasett (6 kraftverk), ikke akkurat statistisk signifikant

• Allikevel verdt å ha i bakhodet?

• Over til Per Gunnar fra Brødrene Dahl



Innledning Brødrene Dahl

✓ Prosjektering og utførelse

✓ Etablering av adkomstvei

✓ Konklusjon og oppsummering av etablering av vei

✓ Om legging av rør i bratt terreng

✓ Oppsummering legging av rør i bratt terreng

✓ Ville man gjort noe annerledes i retrospekt?



Prosjektering

Hva var gjort av grunnundersøkelser

✓ Grunnboring

✓ Prøvegraving

Hadde vi fjell, løsmasser eller var det en kombinasjon?

Viktig å ha avtaler i orden slik at dette kan gjøres tidlig i 

prosjektet

Endring av forutsetninger gir ofte endring av design → økt 

kostnad

Utdrag fra konsesjon

2.4 Fordeler og ulemper ved tiltaket

…..

Ulempene med en utbygging knytter seg 

hovedsakelig til den reduserte vannføringen på 

utbyggingsstrekningen, samt de fysiske 

inngrepene. Med slipping av minstevannføring, 

samt skånsomme inngrep i naturen vurderes de 

negative virkningene som følge av utbyggingen å 

bli redusert til et minimum.

Utdrag fra TP/LMP

…..

Geologiske undersøkelser baserer seg på at 

det i store deler av området kun er et tynt lag 

med jord over grunnfjellet.



Utførelse

Ta seg tid til å diskutere løsninger

Endre prosjektert løsning for å sikre god utførelse

Vannhåndtering

✓ Bekkekryssinger

✓ Flomsituasjoner/flomskred

Skredhåndtering

Inngrep i helning som er brattere enn 25-30° ved hogst og veger vil endrer 

dreneringsforholdene, som øker faren for jordskred.

Prosedyrer for vinterarbeid

✓ Arbeid i korte seksjoner

✓ Tildekking



Utførelse

SHA (sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan)

✓ Graveskråninger

✓ Lagring av masser

✓ Sikring av personell og maskiner

✓ Byggherreforskriften §17 – er hensynet til SHA 

gjennom valg av tekniske løsninger

På Sagelva ble Rambøll engasjert og det ble 

utarbeidet rapporter for arbeidssikring av sprengte 

grøfter til trykkrøret og arrondering i skråninger.



Etablering av adkomstvei til kraftstasjon

Arbeidet med fremføring av veien ned til kraftstasjonen var svært utfordrende både med tanke på 

landskapstilpasning og sikkerheten for de som jobbet der.



Etablering av adkomstvei til kraftstasjon

Store mengder stein og grus har her sklidd ut/rast ut og havnet langt nede i lia



Etablering av adkomstvei til kraftstasjon



Etablering av adkomstvei til kraftstasjon

Etter de første rasene blir det utført inspeksjon samens med 

NVE. NVE krevde at det ble utarbeidet En plan for sikringstiltak.

Det ble da satt opp en Sognemur i ned kant av områder som sto 

i fare for å skli ut.



Etablering av adkomstvei til kraftstasjon



Gule piler viser hvor det har gått skred i
anleggsperioden



Konklusjon
Konklusjon ble å rydde ned så mye løsmasser at mindre utrasinger eller erosjon i massene ikke kunne utgjøre 

noen trussel mot vegen nedenfor. Noe løsmasser skulle ligge igjen og danne ny spredt vegetasjon i skråninga. 

Det er sannsynlig at nedbør vil erodere og vaske ut, slik at store deler av skråninga uansett vil fremstå som en 

glatt bergoverflate.

Skogen som står igjen mellom skredløpene må hugges og tas ned. Det er stor sannsynlighet for at man her får 

flere skred i vegetasjonsdekket som står igjen.



Oppsummering
Veibygging i bratt terreng medfører høye skjæringer i hårnålssvinger. Erfaring tilsier at stein fra sprengning vil 

medføre store naturinngrep som det er vanskelig å ordne opp i.

Dette er forhold som det ikke var fokus på i godkjent detaljplan. At man vil ende opp med en rasert skråning, som 

det nesten er umulig å rydde i på grunn av det bratte terrenget/fjellgrunn.

Det kom senere flere mange ras som gjorde at resultatet fra veibyggingen ikke ble så synlig.

Basert på løsmassekart og geologisk rapport var det overraskende at det var løsmasser/finmasser i øvre del av 

trase for rørgate og vei. 

Sett i ettertid er detaljplanen urealistisk når det gjelder arrondering og landskapsmessig etterarbeid i den bratte 

lia. Veien burde allerede i detaljplanen vært detaljprosjektert med lengde- og tverrprofil for å vise terrenginngrep.

Men uansett ville det blitt problem med at det var løsmasser og ikke fjell alle steder.

Anlegget har hatt ekstra utfordringer med at tilkomst for bygging av stasjon er via den vanskelige veien.



Oppsummering
Istandsetting av landskapet langs adkomstvegen til Sagelva kraftverk er begrenset av naturgitte forutsetninger. 

Det bygges i skredskråninger og det er ikke mulig å få til robust vegetering uten å benytte en form for forsterkede 

geonett som boltes fast i berg eller nagles fast i løsmasser. Dette anbefales ikke da levetid og funksjon er usikker 

under slike topografiske og geologiske forhold.

Påviste områder må ryddes for trær og nedfalt skog. Så får naturen i stor grad bestemme hva som skjer videre.

Utdrag fra konsesjon

2.4 Fordeler og ulemper ved 

tiltaket

…..

samt skånsomme inngrep i naturen 

vurderes de negative virkningene 

som følge av utbyggingen å bli 

redusert til et minimum.



Om legging av rør i bratt terreng

Hva er bratt terreng

✓ 20 grader iht. retningslinje

✓ Er det andre faktorer?

✓ Grunnforhold (fjell, grus, sand, silt, leire)



Om legging av rør i bratt terreng

Sagelva kraftverk

✓ Var beskrevet at det i store deler av området kun var et tynt lag med jord over grunnfjellet. 

✓ Tatt for lett på mengde masse, det var mye mer løsmasse enn forespeilet.

✓ Terrenget var både bratt og sidebratt noe som gjorde grøftene dypere.

✓ Terrenget skrånet veldig mye ut mot elva. 

Overskuddet av stein ble deretter.

Toppen av rørtraseen hadde en helning på ca. 50 % på det bratteste, her måtte entreprenøren skyve 

stein foran seg når rørgaten skal sprenges ut.

Kombinasjon av dette gjorde at entreprenør kom utenfor inngrepssonen.

NVE ba oss lage en «plan» om hvordan vi skulle istandsette området slik at revegeteringen blir så bra 

som mulig, og at området blir tilbakeført på en god måte.

Jevnlig og god dialog med NVE underveis i prosjektet.



Om legging av rør i bratt terreng

✓ God planlegging

✓ Være godt forberedt

✓ Legge en plan og følge den!

✓ Rensket terrenget godt

✓ Sprenge nok

✓ Få gravet grøften godt nok

✓ Heldig med været!

✓ Fikk lagt på 2 meter overdekning og laget vei i rørgatetraseen.



Om legging av rør i bratt terreng



Om legging av rør i bratt terreng



Om legging av rør i bratt terreng



Om legging av rør i bratt terreng



Om legging av rør i bratt terreng



Kontroll ved utførelse

Etabler et godt kontrollregime

Hva skal vi kontrollere

✓ Kontroll av entreprenørens KS arbeider

✓ Gjennomgang av tegninger/beskrivelse

✓ Utstikking/kontroll av trase

✓ Koordinater

✓ Fastmerker

✓ Trase

✓ Grøft og fundament

✓ Grøft (iht. tegninger, beskrivelse, forskrifter)

✓ Grunnforhold (grunnforsterkning, vannhåndtering)

✓ Fundament (kornstørrelse, komprimering)



Oppsummering

✓ Bra utvikling på regelverk

✓ Geoteknikk burde omtales bedre i regelverket

✓ Krevende å legge rørgate i bratt terreng

✓ Fokus på inngrepssone

✓ Mer fokus på revegeteringen

✓ Om ikke fokus på kontrollen → prosjekteringen verdiløs



Ville man gjort noe annerledes i retrospekt?

Hadde vi sett på Sagelva på nytt, hadde nok ikke Sagelva kraftverk blitt bygd. 

Prosjektet skulle vært kartlagt på en helt annen måte. Mer utfyllende geotekniske undersøkelser, utført i en 

tidligere fase allerede på konsesjonsstadiet.

I et så skredutsatte område bør det være mye større krav til geologiske rapporter. 

Kraftverket er et veldig stort inngrep sett fra E14. Spesielt med de rasene som har vært. Hadde det ikke 

vært ras under anleggsperioden ville inngrepet vært mye mindre. Men i slike områder er det ingenting som 

holder vegetasjon med mye nedbør.


