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Sikringshandboka
SKRED I BRATT TERRENG



Bedre samfunnets evne
til å håndtere flom- og 

skredrisiko
Naturfare



Tilstrekkelig trygghet for skred gitt i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3

3

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet for skred

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000

S3 stor 1/5000



Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

Viktig med gode veiledere, håndbøker, standarder og kravspesifikasjoner. 

Hvorfor sikringshåndboka



Håndboka skal beskrive gangen fra planlegging, til prosjektering, utførelse og 
tilsyn, drift og vedlikehold for alle typer sikringstiltak mot flom og skred.





Snøskred

Steinsprang/steinskred

Jordskred

Flomskred

Sørpeskred 

Skred i bratt terreng



Vegdirektoratet

Bane NOR

NTNU

Sintef

Leverandører

Entreprenører

Konsulenter 

Klima 2050

Dialog med andre relevante aktører



Bransjestandard Sikringshåndboka
Søknad om 
tilskudd til 

sikringstiltak

Må sikre at det er en logisk sammenheng i det NVE legger ut





Planlegging og forprosjekt



Gruppeoppgave 1

Gå sammen i grupper, 4-5stk. Dere utgjør nå et 
konsulentfirma (finn et passende navn)

Oppgave:

Det er utført faresonekartlegging i Nordkapp kommune. I Holmbukt i 
Honningsvåg ligger det mye bebyggelse innenfor faresone 1/100 og 1/1000. 
Kommunen ønsker å utrede mulighet for sikring og tar kontakt med dere. 

-Hvilke premisser bør kommunen sette for å gjøre tilrettelegge arbeidet  
for dere? 
-Hvordan går dere fram for å hjelpe kommunen?
-Hvilke standarder og retningslinjer benytter dere?
-Hvilke sikringstiltak kan være aktuelle og hvorfor/hvorfor ikke



Hvor er egentlig Nordkapp kommune?



Eksempel på premisser fra problemeier (kommune i dette tilfellet) kan være:

• Hvilket sikkerhetsnivå vil de oppnå

• Tilgjengelig areal og eventuelle begrensninger

• Krav om levetid og kvalitet

• Fremdrift/tidsbruk

• Avklare roller i prosjektet (spesielt viktig dersom de brukes flere konsulenter i prosjektet)

• Kompetansekrav

• Forhold til overordna plan

• Plannivå 

Premisser





Snøskred

Løsneområde

Støtteforbygning

Snøsamleskjermer

Vernskog

Utløpsområde

Fangvoll

Ledevoller

Kjegler

Foto: Alf Støle, SVV

Foto: lokalstyre.no

Moduler snøskred



Dere er fortsatt ansatt i samme firma. 

Planlegging  og forprosjekt er ferdig utført. Dere valgte å gå videre med 
støtteforbygninger. Nå skal tiltaket (detalj)prosjekteres:

Hva er nødvendig grunnlag for å kunne dimensjonere støtteforbygningene?
Hvilke fagområder bør involveres?
Hvilke veiledere og handbøker bruker dere?

Gruppeoppgave 2

Foto: Arni Johnson, HNIT



Definere løsneområde
Definere snømengde 
Beregne laster fra snø på konstruksjoner
Geotekniske forhold
Korrosivt miljø?

Nødvendig grunnlag for dimensjonering



Fagområder Forsag til anvarsfordeling

Forslag fra HNIT og Skred AS i Longyearbyen



• Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

• Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering

• Eurokode 8 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 

• Defence structures in avalanche starting zones (04/07), Federal Office for the Environment (FOEN) og

WSL Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research (SLF) (FOEN & SLF, 2007)

Noen aktuelle standarder og veiledere



Vårt forslag til innholdsfortegnelse





Utarbeide film fra NVE sine egne anlegg der det er mulig

Dialog med entreprenører om filming

Gabionkister i skredvoll

Utførelse

Foto: Stein Torbjørn Larsen





Kostnad vedlikehold

Beskrivelse av nødvendig vedlikehold – ofte leverandørstyrt

FDV



Njål og Birgit



Støtteforbygningene er satt opp. Nye faresoner er tegnet.

Hvor lang levetid kan vi forvente at støtteforbygningene har?

Hvem skal vedlikeholde dem? 

Hvem skal kontrollere at de er i orden?

Hva skjer med faresonene hvis de ikke vedlikeholdes?

Bør prosjekteringen underlegges tredjepartskontroll?

Diskusjon i plenum



Hvordan sikre at handboka blir brukt?
Hva skal til for at du vil bruke denne?

Til diskusjon



Er det viktigere å anbefale krav til HVEM som kan prosjektere 
sikringstiltak enn en detaljert beskrivelse av HVORDAN?

Kompetansematrise og oversikt over nødvendig fagkompetanse for hver tiltak

Til diskusjon



Kontrollregime prosjektering
Når bør det stilles krav til f.eks tredjepartskontroll av prosjektering av sikringstiltak og 
hva bør den gå gjennom?

Til diskusjon



Bransjestandard og sikringshåndbok
Vil det være et gap mellom de to veilederne? 
Vil det være nødvendig med «ny» kartlegging for å ha grunnlag for å dimensjonere og 
prosjektere sikringstiltak?

Til diskusjon
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