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Oversikt 
 

• Sikringsplan beskriver planlagte tiltak i Melhus 
kommune for kr 15 280 000,- eks. mva. 
 

• Sikringsplan sendt på høring - 9. juli 
 

• Frist for høringsuttalelser - 9. september 
 

• Sikringsplan for Rødde i Trondheim kommune 
kommer i 2020 
 

Sikkerhetsfilosofi 
 

Tiltakene tilfredsstiller to sikkerhetsnivåer: 
 
1. Å konservere dagens stabilitet (dvs. å erosjonssikre) 

 
2. Å forbedre stabilitet med 5 % der det er dårligst 

sikkerhet (erosjonssikring, støttefylling og avlasting). 
 
Sikkerhetsnivåene er utarbeidet av NVE, NGI og Melhus 
kommune siden det ikke foreligger store 
utbyggingsplaner i området. 

 
 NB!! Tiltakene tilfredsstiller ikke 
NVEs retningslinjer og TEK17s krav 
til sikkerhet i forhold til ny utbygging 

  





Geotekniske undersøkelser og rapport 
 

• Sikringstiltakene er prosjektert i samarbeid med NGI 
basert på NGIs rapport datert 13. jan 2017 

 
• Rapporten beskriver kvikkleirekartlegging og 

stabilitetsvurderinger i Røddeområdet 
 

• Røddeområdet besto opprinnelig av 5 
kvikkleiresoner: 439 Litj-Ler, 445 Rødde, 444 
Stokkaunet, 443 Asgarden og 442 Sørnypan 



Geotekniske undersøkelser og rapport 
 

• I arbeidet med kvikkleirekartleggingen ble disse 5 
sonene delt opp i 28 nye kvikkleiresoner for å få mer 
detaljerte kunnskaper over områdene 
 

• Oversikt over de nye sonene finnes på: 
• https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=

nveatlas# 
• Her er også utløpsområdene for de nye sonene lagt 

inn 
• NGI har utarbeidet stabilitetsberegninger og 

anbefalte tiltak for alle 28 nye soner 
 

 

NB! Kvikkleiresone 
redusert ved Rødde 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


Sikringstiltakene ved Rødde – Melhus 
kommune 

 
• 2500 m strekninger skal sikres 

 
• 13 parseller  

 
• Massebehov ca. 43 000 lm3 samfengt 

sprengt stein 
 

• Masser fra 4 avlastinger skal legges som 
bakfyllmasser i bekkesikringene 

 
• Planlagt oppstart januar 2020 med 

forbehold om nødvendige bevilgninger og godkjent 
plan 
 

• Legger til rette for fiskoppgang i 
Stokkbekken og Kvamsbekken, men ikke 
i Hørsdalsbekken 
 

 

Hørsdalsbekken 

Stokkbekken 

Kvamsbekken 



Prinsipp for sikring 
• Erosjonssikring, støttefylling og avlasting 

 
• Masser fra 4 avlastinger skal legges som 

bakfyllmasser i bekkesikringene 
 

• Områdene som skal avlastes består av dyrka 
mark, beite og skog. Det øverste toppsjiktet av 
dyrkamarka må fjernes og deponeres på et 
velegnet sted. Disse massene skal tilbakeføres 
på best mulig måte ved tilretteleggingen av ny 
dyrkamark ved tiltakets slutt.  

Avlasting - tverrprofil 

Erosjonssikring med støttefylling - tverrprofil 

Erosjonssikring/støttefylling 

Avlasting 



Bildeeksempler gjennomføring 





Gjennomføring av sikringsarbeidene 
 

• Grunneiererklæringer med tiltrede til eiendommen er Melhus 
kommune sitt ansvar – må være i orden før oppstart 
 

• NVE må få tillatelse til bruk av private veier 
 

Informasjon fra grunneierne: 
 

• I høringsuttalelse skriftlig (3.9.19) 
 

• Rør, overvannsledninger, drensledninger og private 
vannledninger 
 

• Skogrydding på eiendommen? 
 

• Gjerder? 
 

• Kabler og andre installasjoner 
 
=> NVE har som mål å sette i stand til opprinnelig tilstand  
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