
Fv.  53 Tyin -  Årdal

Skal sprenge bort skredfare

D E S E M B ER 20 16

For første gang i Norge tar Statens veg-
vesen nå i bruk et nytt fullskala anlegg for 
forebyggende snøskredkontroll. 

Etter å ha testet ut bruken av såkalte snøskredtårn i to år 
på fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal, har Statens vegve-
sen nå for første gang i Norge tatt i bruk et fullskala system 
utviklet i Sveits.
 Det er nå satt opp 14 tårn på en strekning på ca. syv kilo-
meter på den mest skredutsatte delen av fv. 53 som ligger 
i Oppland fylke. Dette er en strekning som svært ofte må 
stenge om vinteren både på grunn av fare for skred, og 
fordi det ofte går snøskred her.
 – Ved å detonere sprengstoff fra tårene kan vi fjernut-
løse mindre skred før snøen bygger seg opp. Gjennom å 
«kontrollere» snømengdene håper vi at veien blir stengt i 
kortere perioder enn tilfelle er i dag. Målet er å øke sikker-
heten både for trafikantene og brøytemannskapene, sier 
byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen Region øst.

SAMARBEIDSPROSJEKT ØST - VEST
Han forteller at prosjektet på fv. 53 Tyin-Årdal er et samar-
beidsprosjekt mellom Region øst og Region vest. Geolog 
Njål Farestveit i Region vest har brukt flere år på å studere 
skredforholdene på strekningen.
 – Vi har over flere år opparbeidet oss mye kunnskap om 
hvor skredene går og under hvilke betingelser det er størst 
skredfare. Denne strekningen kan være utsatt for store 
snømengder og kraftig vind. Terrenget er slik at skredene 
ofte treffer vegen og skaper farlige situasjoner for trafikan-
tene og brøytemannskapene, sier Farestveit.

KREVENDE Å FORUTSI NÅR DET GÅR SKRED
– Det er ikke lett å forutsi nøyaktig når skredene går. Jeg har 
flere ganger opplevd at naturen er uforutsigbar. Men gjen-
nom daglige skredvarsler og fysisk tilstedeværelse håper 
vi nå i større grad enn tidligere å kunne forutsi skredene 
bedre. Har vi mistanke om at det kan gå skred, så kan vi 
fjernutløse sprengstoff fra tårnene slik at trykkbølger utlø-
ser skredene, sier Farestveit.

NABOINFORMASJON



KONTAKTPERSONER

STRENGE KRAV TIL SIKKERHET
Hvert tårn har mulighet til å løse ut flere sprengladnin-
ger. Nye ladninger kan flys ut med helikopter og plasseres 
direkte i tårnet.
 – Vi har valgt den sveitsiske leverandøren Wyssen som har 
tilsvarende systemer bl.a. i Sveits, Østerrike og Canada. Sta-
tens vegvesen har kjøpt systemet og tårnene. Vi har inngått 
en femårig vedlikeholdsavtale med firmaet. I tillegg har firmaet 
foreløpig fått en ettårig driftsavtale, forteller Edvin Rye.
 – Vi har fått tillatelse fra Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB) til å bruke systemet. Kravene 
til sikkerhet er strenge, og vi har faste prosedyrer både 
for sprengningen og trafikkavvikling i forbindelse med en 
sprengning. Det er alltid Statens vegvesen som bestemmer 
når det skal sprenges, sier Rye.

INFORMASJON TIL LOKALBEFOLKNINGEN
Rye forteller at det nylig ble gjennomført informasjonsmøte 
for lokalbefolkningen.
 – Det er naturlig nok noen som har spørsmål knyttet til 
bruk av sprengstoff. Jeg har dog inntrykk av at de fleste blir 
beroliget når de får høre mer detaljert om hvordan systemet 
er bygget opp og hvordan sikkerheten er ivaretatt. Aktuelle 
brukere av vegen blir nå informert direkte. Det blir også satt 
opp informasjonsplakater på aktuelle plasser langs strek-
ningen, sier Rye.

RIMELIGERE ENN NY VEG
Budsjettet for prosjektet er på ca. 25 millioner kroner.
 – Systemet er med ord vesentlig rimeligere enn å bygge 
ny skredsikker veg med tunnel. Når systemet først er kjøpt 
inn er det i utgangspunktet bare vedlikehold- og driftskost-
nader som kommer i tillegg. Det er Oppland fylkeskom-
mune som har prioritert prosjektet. Pengene kommer fra 
den statlige potten for skredsikring, forteller Edvin Rye.

Fv. 53 Tyin – Årdal er svært skredutsatt om vinteren. Det nye systemet for 
forebyggende snøskredkontroll skal bidra til tryggere forhold både for 
trafikanter og brøytemannskaper.  (Foto: Svein Helge Frækaland)

De nye snøskredtår-
nene kan detonere 
sprengstoff over snøen 
slik at trykkbølger utlø-
ser snøskred. Gjen-
nom hyppige små snø-
skred kan man i større 
grad kontrollere snø-
mengdene, og dermed 
unngå at det oppar-
beider seg store snø-
mengder som øker 
skredfaren. (Foto: 
Wyssen Norge)

Plakater som forklarer 
bruken av snøskredtår-
nene plasseres nå ut 
langs strekningen.

Geolog Njål Farestveit (t.v.)  og byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen 
har forventninger til at det nye systemet for snøskredkontroll vil øke sik-
kerheten for de som ferdes langs fv. 53 mellom Tyin og Årdal. (Foto: Hans 
Christian Østrem)
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