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– Nærmest genialt, mener veivesen-geolog

RASSIKRING: Road Cap vil bruke kunstige tunneler for å sikre rasfarlige veier. Ideen blir mottatt med entusiasme og nysgjerrighet. Snart blir den første piloten satt opp i Rogaland. Blir den en suksess

SLIK VIL DE SIK


Med «sammenleggbare», kunstige tunneler vil Sandnes-selskapet sikre mot ras
på norske veier. –
Nærmest genialt, er
dommen fra geolog
Harald Hauso i Statens vegvesen.
Svein Tore Havre
svein.havre@ba.no

BERGEN: De siste årene er han
ofte observert mens han kikker

opp i liene
langs E16 mellom Trengereid
og Voss. Det har
rast hyppig fra
fjellsidene her.
For få år siden
fortalte BA at
veivesenet har
identifisert 29
raspunkter på
strekningen. Prislappen for å
utbedre dem var kalkulert til
302 millioner kroner.
Nå kan et Sandnes-firma ha
funnet en langt mer effektiv
løsning. Ideen oppsto i en TVstol 19. desember 2015.

– Da jeg så nyheten om raset
på Svalbard, slo ideen inn over
meg, sier styreleder Knut Pedersen (bildet) i selskapet Road
Cap.

Gruveingeniør
Sivilingeniøren har lang erfaring som gruveingeniør og i oljebransjen. Ideen som slo inn
over ham var basert på teknikken man bruker i gruver for å
holde taket oppe. Der blir det
brukt et slags stempel for å holde rommet oppe, og stempelet
flytter med etter hvert som gruvedriften går fremover.
– Jeg grublet på ideen og fant

ut at jeg trengte en maskiningeniør, sier Pedersen til BA. Han
kontaktet en bekjent, Jens Myklebust, som i dag er daglig leder i selskapet. Myklebust hadde en spesielt god grunn til å
tenne på ideen. Bilen han og familien satt i var få måneder tidligere blitt truffet av et steinras
på en rasfarlig vei i Rogaland.
I februar 2017 startet de selskapet Road Cap, som nå er i
ferd med å sette ut sin første pilot av den kunstige, rassikrende
tunnelen. Det skjer i Rogaland.

Venter på tillatelse
Pedersen og Myklebust har job-

bet i nært samarbeid med veivesenet for å utvikle rassikringen. Selskapet har fått økonomisk støtte både fra Innovasjon
Norge og fra veivesenet i Rogaland. Pedersen regner med at
de snart har de nødvendige tillatelsene til å plassere ut den
første tunnelen.
Selve løsningen er en stålramme som er kledd med svært
robuste plater. Resultatet blir
en robust konstruksjon som tåler sterke krefter.
Installasjonene kan fraktes
ut med trailer og settes opp i løpet av kort tid. De kan også skaleres etter hvor stort område
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FAKTA
■■ Road Cap er en mobil
rassikringsløsning som selskapet med samme navn
har utviklet.
■■ Produktet er en
stålkonstruksjon som til
en viss grad er foldet
sammen slik at den blir
transportabel. Road Cap
fraktes med trailer ut til
områdene som skal sikres.
Konstruksjonen, som tåler
opptil 5000 kilojoule, kan
ekspanderes og settes
opp på kort tid. Hundre
meter kan rassikres i
løpet av et døgn, noe
som gjør behovet for
veistenging betydelig
mindre enn med manuell
rensking.
■■ Road Cap-løsningen er
utviklet i samarbeid med
en flere instanser, blant
annet Statens vegvesen.
Produktet er patentert i
Norge, og patentsøknad
internasjonalt er under
behandling.
■■ Road Cap er økonomisk
støttet av blant annet
Innovasjon Norge og
Statens vegvesen.

KJØRES MED TRAILER: Installasjonene blir fraktet med trailer til

stedene de skal settes opp.

3D-ANIMASJON: STUDIO SLINGSHOT

FAKTA
■■ Mellom oktober 2017
og oktober 2018 gikk det
2624 skred som rammet veier her i landet.
271 av skredene førte til
fullstendig veistengning
for all trafikk. 14 tilfeller
førte til delvis stenging
av veien.
■■ Ved 100 av tilfellene
førte skredene til omfattende skader på veien.
Tre personer ble skadet i
hendelsene.
■■ Nasjonal rassikringsgruppe, som ble etablert
i 2001, jobber for å få
større fart på rassikringsarbeidet. De krever 51
milliarder kroner over en
12-årsperiode til skredsikring.

ENKEL MONTERING: Slik vil det se ut når rassikringsinstallasjo-

nene blir montert.

3D-ANIMASJON: STUDIO SLINGSHOT

KILDE: NASJONAL
RASSIKRINGSGRUPPE/VEGKART.
NO

s, kan det bli seende slik ut blant annet E16 i fremtiden.

FERDIG OPPSATT: Gründerne regner med at 100 meter rasfarlig
vei kan sikres i løpet av et døgn.
3D-animasjon Studio Slingshot

KRE MOT RAS
3D-ANIMASJON: STUDIO SLINGSHOT

som skal sikres, og dimensjoneres for hvor stort trykk de skal
tåle. Produktet er patentert i
Norge, og Road Cap er også i
ferd med å få patent internasjonalt.
Road Cap-gründeren mener
det er mye å spare på løsningen.
Den vil ha positive følger både
for trafikkavvikling og for arbeidsforhold for dem som skal
rense etter og sikre mot ras.

Sterk i troen
Geolog Harald Hauso i Statens
vegvesen kjenner godt til Road
Cap-løsningen. Dette er noe
han har sterk tro på.

– Løsningen
er nærmest genial, så dette er
noe jeg tror på.
Den er drevet
frem av seriøse
krefter,
som
har involvert en
rekke instanser
for å utvikle
produktet, sier
Hauso (bildet).
Også han påpeker flere fordeler med en slik rassikring, og
bruker også E16 som eksempel.
– Vi har mange tunnelmunninger der portalen er for kort
eller det mangler portal. Å byg-

ge nye portaler er krevende,
spesielt på sterk trafikkerte veier. Det skaper problemer for
trafikkavvikling, og man må
også klatre opp i terrenget. Så
en slik sikring vil løse utfordringene med trafikkavvikling og
arbeidssikkerhet, sier geologen.

Nysgjerrig
Også andre synes at løsningen
Road Cap lanserer er interessant. Sjefingeniør for tunnel,
geologi og betong i Vegdirektorat, Oddvar Kaarmo, sier dette
til BA:
– Veivesenet er opptatt av å

eliminere rasfare. Denne løsningen er vi nysgjerrige på.
Kaarmo legger til at det også
et spørsmål om hva de tilgjengelige midlene til trafikksikring
skal brukes på.
Tirsdag presenterer Road
Cap løsningen på en konferanse i regi av Nasjonal rassikringsgruppe på Flesland. Her
skal blant andre samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)
delta. Lederen for Nasjonal
rassikringsgruppe,
Åshild
Kjelsnes (Ap), som i dag er fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane, har også merket seg løsningen.

– Vi hilser alle nyvinninger
velkommen, og tror at det
trengs ulike alternativer for å nå
målet. Dette synes vi er veldig
spennende, sier hun til BA.
Kjelsnes mener arbeidet med
å rassikre norske riks- og fylkesveier går altfor sakte.
– Vi er ambisiøse og utålmodige. Vi ønsker en helhetlig nasjonal rassikringsplan både på
fylkesveier og riksveier, med en
tolvårig tidshorisont, sier lederen for rassikringsgruppen. Nasjonal rassikringsgruppe er en
sammenslutning av ni av de
mest rasutsatte fylkene her i
landet.

