Via Ferrata - Hornelen
Vertikal Service ble etablert i 2003 og tok form som aksjeselskap i
2007. Selskapet har spesialisert seg på tilkomstteknikk relaterte land og
offshorebaserte oppdrag. I dag har selskapet avdeling for NDTinspeksjon og avdeling for tilkomstteknikk.
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1. Innledning
19.05.16 ble det utført inspeksjonsbefaring av østveggen på Hornelen, Bremanger kommune.
Inspeksjonen ble utført av Åsmund Vaage og Kurt Bubik fra HZI i Østerrike.
Oppdragsgiver:
Vistit FjordKysten
Wenny Irene Hansen

www.fjordkysten.no
+47 911 49 868

Formålet med inspeksjonen:
1.
2.
3.
4.

Kartlegge muligheten for å etablere en Via ferrata linje på nord-øst veggen av Hornelen.
Vurdere omfanget av fjellrensking
Vurdere omfanget av fjellsikring
Vurdere vanskelighetsgrad på Via feratta linjen.

Inndeling av Via ferrata ruten:
Toppveggen
1. Øver del
2. Midtre del
3. Nedre del

ca. 100 høydemeter
ca. 100 høydemeter
ca. 100 høydemeter

Midtre del
Fra skoggrensen til toppveggen
Nedre del
Fra skoggrensen til sjøkanten

Graderingssystem:
Straightforward path, but exposed. Plenty of climbing aids, possible short ladders.
Challenging walking rather than climbing. Sure-footedness and a good head for heights are
the main requirements.
Moderately
Some steep terrain, smaller footholds, but climbing aids provided. Longer ladders possible.
difficult
Essentially protected but exposed scrambling. Some use of arms.
Steep to very steep rock, adequate climbing aids, long ladders possible (or even briefly
Difficult
overhanging). Good fitness and some arm strength required.
Very steep to vertical, maybe short/well aided overhanging sections, mainly very exposed.
Very difficult
Some climbing aids but often wire rope only. Strong arms and hands required.
Vertical to overhanging; consistently exposed; very small footholds or friction climbing,
Extremely
usually no climbing aids other than the wire. Sustained arm strength required. Easier
difficult
sections may be unprotected.

A Easy
B
C
D
E
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1.1 Fjellrensking, toppveggen
Basert på vår befaring av øst-veggen av Hornelen vurderer vi behovet for fjellrensking til å være størst
i øverste del av toppveggen.
Hovedsakelig vil det være behov for å gjennomføre en full rappell i en 20-30 m. bred trasse ned hele
toppveggen (om lag 300 høydemeter)
Det vil være behov for ekstra fokus på fjerning av løs sten masse på overgangen mellom vegg og topp
(området der ruten avsluttes)
Toppveggen, øvre del:
Vår generelle vurdering er at sten kvaliteten og hardhetsklassen av fjellet bidrar til stabilisering av
oppstablet sten masse/blokk oppstabling og at det ikke vil være formålstjenlig å forsøke å fjerne
blokkoppstablingen på toppen, men kun renske området for mindre blokker/stener.
Toppveggen, midtre og nedre del:
I øvre midt del i østveggen er det et område med blokkoppstabling som må vurderes på stedet av
fjellrensking laget. Her kan det være aktuelt å ta ut noen sten blokker.
Videre er noen hyller som har løse sten masser. Disse stenene vil med letthet kunne fjernes sammen
med andre (til nå) ikke påviste blokker/stener nedover øst-veggen.
1.2 Fjellrensking, midtre og nedre del
I det store og hele er det mindre behov for fjellrensking i midtre og nedre del.
Noen stener som ligger frem på enkelte avsatser og hyller må fjernes i tillegg til stener/blokker som
(til nå) ikke er påvist.
1.3 Fjellsikring
En nærmere avklaring om behovet for fjellsikring av blokkoppstabling vil ikke kunne gis før en har
gjennomført fjellrensking av øst-veggen.
Generell vurdering er at det ikke vil være stort behov for fjellsikring. Hovedregelen er at stener og
blokker som kan rase skal fjernes i sin helhet og vil bli utført under fjellrensingen.
Må likevel ta forbehold om at en under fjellrensingen avdekker behov for fjellsikring av enkelte
blokker.
1.4 Via feratta linjevalg
Vi har etter en samlet vurdering, der vi har tatt hensyn til topografi, soleksponering, termiskforvitring,
snø/is og renhet/fasthet i fjellet valt å konsentrere oss om øst-veggen av Hornelen.
 Topografi
Østveggen har en variert topografi som gir mange muligheter for rutevalg.
Østveggen gir også en tydelig følelse av å klatre en «vegg» rute som nydelig utsikt.
 Soleksponering
Østveggen har sol fra tidlig morgen til 13:30 (pr. 19. mai.)
 Termisk forvitring
Østveggen er mindre utsatt for termisk forvitring enn nordveggen med tanke på at
fjellkvaliteten er mindre oppsprukket og fremstår som fastere. Østveggen tørker mye raskere
og har mindre organisk vekst generelt.
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 Snø/is
Volum på snø/is vil ikke variere mye mellom nord og østveggen, men soleksponering og
opptørking vil bety kortere snø/is eksponering på østveggen.
 Renhet/fasthet
Renhet i fjellet og fasthet er betydelig bedre i østveggen enn i nordveggen.
Vurdering:
Vår vurdering av østsiden er at fjellet er godt egnet til å anlegge en VF linje, men at det må tas hensyn
i øvre del av veggen med tanke på å tilrettelegge for VF grad C.
Hovedsakelig ønsker vi å bygge en VF linje med minst mulig inngrep i fjellet, noe som betyr at ruten
skal kunne klatres med ben/fot plassering direkte på fjellet og ikke via faste installasjoner.
Dette gir fjellets utforming og kvalitet gode muligheter for og vi mener at 80 % av ruten vil kunne
bygges uten andre inngrep enn wire-tau til sikring. Unntaket fra regelen vil gjelde øvre del av
toppveggen.
Fra og med midtre del av toppveggen og ned vil gradering en ligge mellom VF grad B til C med mye
på nivå B/B+
I tillegg til en «familie» avslutting så ønsker vi å tilrettelegge for en D og en E avslutting som gir en
eksponert og stilfull avslutting av en ellers alpin Via Ferrata rute.
Alle disse alternativene gis gode muligheter for i øvre del av toppveggen.
For å komme ned på VF grad C i øvre del av toppveggen må det tilrettelegges med installasjoner for
ben/fot plassering.
Den nøyaktige VF linjen (inklusive parallelle traseer) kan ikke fastlåses på dette tidspunktet. Når selve
hovedprosjektet igangsettes vil arbeidslaget tilpasse de forskjellige traseene etter ønsket
vanskelighetsnivå utfra topografien i veggen. Linjeføringen som er vist på bilda gir et omtrentlig bilde
over hvor i veggen vi mener linjen vil bli bygd.
1.5 Via ferrata system
Vi har valt å prosjektere det øst-alpers system (Østerrike) som også er det samme systemet som hele
VF systemet i Loen er bygd opp omkring.
Kurt Bubik som deltok i inspeksjonsbefaringen har produsert mer enn 150 Via ferrata systemer nede
på kontinentet og besitter stor kompetanse innenfor faget.
Våre felles vurderinger omkring hva som er viktig med bygging av en VF linje er sammenfallende og
tar utgangspunkt i to hovedfaktorer:
 Trygt linjevalg av VF trasse
a. Herunder gjelder plassering av linje med tanke på fallende gjenstander.
b. Eksponering for snø/is (mye snø/is kan ødelegge wiren i løpet av en vinter)
 Brukervennligheten og estetikk
a. Valg av linje skal reflektere den generelle bruker evt. ønske fra utbygger/kunde
b. Valg av linje må legges mest mulig etter naturlige formasjoner med minst mulig bruk
av faste installasjoner.
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1. Det Franske systemet

2. Det øst-alpers system (alt. 1)

3. Det øst-alpers system (alt. 2)

Dette systemet opererer med løs
wire som festes til
mellomforankringspunkt med en
bukt i enden.

Dette systemet opererer med stramming av
wire pr. mellomforankringspunkt.

Dette systemet opererer med stram
wire som løper fritt gjennom øyebolter
(mellomforankringer) fra anker til
ankerpunkt.

Positivt:

Positivt:

Positivt:

Unngår store knekkbelastinger på
karabiner ved fall.

Bruker av Via Ferrata kan holde i wire og
støtte seg til denne.
Mindre behov for faste installasjoner for
håndtak og fottak.
Lang levetid og lav slitasje ved bruk.
Renere estetisk linjeføring.

Bruker av Via Ferrata kan holde i wire
og støtte seg til denne.
Mindre behov for faste installasjoner
for håndtak.
Renere estetisk linjeføring.

Negativt:

Negativt:

Negativt:

Ikke mulig å holde i wire for
støtte eller hjelp til å komme seg
opp VF.

Viktig å ta hensyn til snø/is ved montering av
linjen. Dette gjelder alle typer Via Ferrata
system.

Store belastninger på karabin ved fall
til mellomforankring.

Krever mye faste installasjoner av
hånd og fottak i fjell.

Stor mekanisk slitasje på wire ved
bruk og vibrasjoner ifm. vind.
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2. Estimert byggetid
Vår vurdering av arbeidsomfanget er kun basert på erfaringstall og en inspeksjonsbefaring. Mange
faktorer kan påvirke det endelige timeregnskapet. Ut fra de vi vet og har vurdert på befaringen har vi
satt av 8 uker til prosjektet.
For å finne et sannsynlig estimat har vi ført opp deloppgaver i prosjektet:
1. Prosjektering
2. Mobilisering

Administrativ oppfølging av prosjektet underveis
Reise / transport for personell
Helikopterløft av utstyr/materiell og verktøy
Tilrigging av utstyr og etablering av faste tau i veggen
Etablering av brakke/DOM telt på toppen
Kun i VF trassen
Uklart volum

3. Fjellrensking
4. Fjellsikring
5. Bygging av VF

Del-oppgave

Volum personell

Prosjektering
Mobilisering
Fjellrensking
Fjellsikring
Bygging av VF

Timer pr. operatør

Sum timer

1
3
3

7,5 timer pr. uke
5 timer pr. uke
30

60
120
90

3

500

1500

Sum

1770

3. Estimerte kostnader for materiell/utstyr
Jeg har estimert kostnadene i et eget skjema for kost oppstilling.
Estimatet er basert på forventet timetall for arbeid og de kostnader som er forventet i forbindelse med
materiell og utstyr.
Transportutgifter til arbeidslaget i forbindelse med helikopterløft til/fra arbeidssted utgjør en vesentlig
kostnad.
Se vedlegg nr. 1

4. Fakturering
Prosjektet vil bli fakturert månedlig (den 1. i hver måne) med 14 dager betalingsfrist.
Fakturaen vil bli fakturert etter timelister og reiseregning på spesifisert underlag.
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5. Prosjektering og fremdrift i prosjektet
Prosjekteringen vil bli utført fra Vertikal Service sitt kontor i Volda.
Prosjektleder: Åsmund Vaage / +47 911 90 143 / av@vertikalservice.no
Vertikal Service AS / vakt tlf. +47 700 55 990
Furene 24
6105 Volda
Vertikal Service legger opp til 2 arbeidsledere fra Vertikal Service som vil avløse hverandre med 2-3
ukers intervall.
Første uken vil begge arbeidslederne delta i prosjektet i tillegg til VF ekspert fra HZI.
Bemanning er estimert til 3 personer (1 lag) for utførelse av byggingen av Via Ferrata ruten, men en
mulig oppbemanning i en kortere periode.
1 person vil være innhentet fra HZI i Østerrike. Dette vil være en VF ekspert som skal sikre kvaliteten
i linjevalget og utførelsen av arbeidet følger standarden for etablering av Via Ferrata system.
På bakgrunn av prosjektets varighet må en påregne flere personellmobiliseringer gjennom prosjektet.
Oppstart av byggeperioden kan starte når alle nødvendige kommunale, fylkeskommunale og evt.
nasjonale godkjenninger er på plass i tillegg til dialog og informasjonsplikt til andre interessenter som
lokale tur og klatreklubber, miljø og naturklubber, osv.
Det er ikke tatt forbehold om stopp i prosjektet med hensyn til vær og vind og/eller tilleggs utvikling i
prosjektet som eksempelvis montasje av ekstra VF parallell rute.
Eventuell ventetid pga. vær eller andre faktorer som går under force majeure, vil bli fakturert iht. vår
reisetid rate, Kr. 500,- / timen.
Alt nødvendig materiell og utstyr vert bestilt fra HZI i Østerrike.
Prosjektert materiell og utstyr er av lik utforming og kvalitet som Via Ferrata ruten i Loen, men med
bruk av rustfritt stål som bidrar til utvidet holdbarhet for anlegget.
Alt materiell og utstyr er CE sertifisert med unntak av HZI sine egenproduserte produkter i massivt
stål.

Videre detaljplanlegging vil bli utført ved tilslag på anbudet.

Med vennlig hilsen
Åsmund Vaage
Daglig leder

