
Rassikring no - vi kan ikkje vente i 40 år

25. april 2022



Nasjonal rassikringsgruppe

Vi jobber målretta for at vi skal kunne ferdes tryggere på riks-
og fylkesvegene i hele Norge!

Mandat;

• Sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden

• Jobbe for økte midler til rassikringstiltak – riksveger og fylkesveger

Medlemmer – De 7 mest rasutsatte fylkene:

• Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Innlandet

Besøk gjerne vår nettside: https://www.nasjonalrassikringsgruppe.no/

https://www.nasjonalrassikringsgruppe.no/


Hvorfor er skredsikring så viktig? 

 Skred tar liv, skader folk, skaper redsel og utrygghet

 Sikker veg skal ikke være «ekstraservice», men en prioritert oppgave

 Transport på sikker veg er viktig for Norge

 Næringslivs- og sjømattransport er ekstra sårbare

 «Stengt veg på grunn av fare for ras» er ikke en permanent løsning

 Mange steder mangler omkjøring, og rassikring er eneste tiltak for å 

sikre framkommelighet



Behov for finansiering til sikring er enormt

• Finansieringsbehovet er kartlagt til vel 70 mrd. for å rassikre de farligste riks- og 
fylkesvegene i Norge (2019). Finansieringstakten er altfor lav og holder ikke tritt 
med rasutfordringene, og virkninger av klimaendringer og ekstremvær

• 40 års venting er uaktuelt – og 40 år er et gjennomsnitt totalt for både riks- og 
fylkesveg

• Skredsikring av fylkesveger har i praksis stått stille i mange år Statsbudsjettet for 

2022 er det kun 838 mill. til skredsikring av fylkesveger. Registrert behov på 

fylkesveg er vel 35 mrd. kroner

• I Troms og Finnmark må man vente i over 110 år før de farligste fylkesvegene er 
sikret



Våre innledende budskap 
Stortingets NTP-vedtak om en gjennomføringsplan må følges opp raskt 

• Dette er allerede fanget opp i Hurdalsplattformen

To milliarder mer pr år til rassikring av fylkesvegene fra 2023

• Behovet er på over 70 mrd. - av dette er 35 mrd. på fylkesvegnettet

Behov for nasjonale standarder (herunder skredfaktor) samt koordinering av 
skredsikringsbehov til neste Nasjonal Transportplan 

Forebyggende skredkontroll - ny teknologi gir raskere- og mer sikring for pengene 

En statlig incentivordning for å stimulere til bruk av ny teknologi



Behov for nasjonal koordinering av 
skredsikringsbehov til neste NTP 

• Etter regionreforma er det uavklart hvem som har 
ansvaret for felles koordinering, kartlegging av 
sikringsbehov og kriterier for registrering av ras 
• Vi er glade for dialogen med SVV på ny skredfaktormodell

• En nasjonal skredsikringsbehovsrapport må utarbeides 
hver 4. år for riks- og fylkesveg – som delgrunnlag for 
prioriteringer
• Den neste har vi sagt må være ferdig i 2023



Forebyggande skredkontroll og varsling

• Ny teknologi gir mer trygghet for pengene 

• Alternative måter å rassikre på er å overvåke, 
varsle, stenge, sprenge ned, rydde, vurdere 
skredfare og opne vegen igjen

• Akseptabelt risikonivå, tryggere veg og økt 
framkommelighet

• Lave investeringskostnader og meir klimavennleg

• Årlige driftskostnader utgjør sikringen

• Gir mulighet for å sikre flere skredpunkter 
raskere til en betydelig lavere kostnad



Incentivordning til ny teknologi 

• Staten må ta nasjonalt grep, og gjere det interessant å prøve ut
alternative rasikringsmetodar, bygge kompetanse og vidareformidle

• Ei statlig incentivordning for utprøving, installering og drift av 
skredkontrollanlegg og varslingssystem 

• En incentivordning der staten dekker 50% av grunninvestering og 50% 
av driftskostnadene første 10 åra

• Statleg pott på 500 mill. (i tillegg til ordinære rassikringsmidlar)



Hva er forebyggende snøskredkontroll?

• Kontrollert utløsning av snøskred 

• Kontrollere tidspunkt og størrelse 
på snøskred

• Kan utføres med fjernstyrte 
systemer og fra helikopter

• Driften er sikringen!  



Fastmonterte, fjernstyrte systemerMobile systemer

 Hvert enkelt system dekker et begrenset område
 Væruavhengig
 Rask interaksjon – enklere å løse ut små skred ofte
 Betydelig høyere sprengkraft
 Høy sikkerhet for operatør

 Kan dekke store områder per aksjon
 Krever flyvær
 Ofte for sent ute
 Begrenset sprengkraft





Driften er sikringen!

 Kontinuerlig vurdering av skredfaren gjennom hele 
vinteren

 Vurdering av under hvilke forhold skredkontroll bør 
utføres

 Innhenting av nødvendig data (værstasjoner, radar 
snøobservasjoner m.m)

 Dokumentasjon av vurderinger, observasjoner og 
resultater

 Kontinuerlig evaluering og forbedring



https://www.youtube.com/watch?v=njCOnift6XY&t=7s

Foto: Andreas Persson

Hva er et skredvarslingsanlegg?

https://www.youtube.com/watch?v=njCOnift6XY&t=7s


• Radaren oppdager 

skred  i fjellsiden

• Vegen stenges 

automatisk

• Fungerer i all slags vær 

og siktforhold



Stortinget viser veg for skredsikring

• Et spennende representantforslag fra Høyre fikk etter hvert skapt nye 
flertallsvedtak i Stortinget for en rekke enormt viktige grep for 
rassikring av riks- og fylkesvegene framover.  Vi applauderer dette!

• Enstemmighet om gjennomføringsplan innen 2023 og et klart flertall 
for et innovasjonsprogram, incentivordning for forebyggende 
skredkontrollanlegg og varsling, alternative kostnadsvurderinger og 
felles forståelse av utfordringene

• Vedtakene det ble flertall for, følger langt på veg ønskene og 
innspillene fra Nasjonal rassikringsgruppe og skaper gode rammer for 
det videre arbeidet for å skredsikre vegene våre framover 



Her er vedtakene som skaper en god innramming for 
skredsikringsarbeidet framover

• Stortinget ber regjeringa sette fortgang i arbeidet med å få utarbeidd heilskaplege nasjonale ras- og 
skredsikringsplanar som omfattar alle skredpunkt med høg og middels skredfare, både for riksvegnettet og for 
fylkesvegnettet. Planane skal vera ferdige før utgangen av 2023.

• Stortinget ber regjeringa følgje opp arbeidet som vert utført av Statens vegvesen i samband med 
skredfaktormodellen, og at alle relevante prosjekt vert vurderte basert på to sikringsnivå med tilhøyrande 
tiltak og kostnadsanalysar. Vidare ber Stortinget regjeringa syte for at fylkeskommunane vert godt involverte i 
arbeidet.

• Stortinget ber regjeringa utarbeide eit innovasjonsprogram for skredsikring. Programmet bør støtte alternative 
løysingar og nivå innan skredsikring, på både fylkes- og riksvegar, og femne om alt frå enkel skredovervaking til 
tunge infrastrukturtiltak.

• Stortinget ber regjeringa vurdere om dagens driftskontraktar for vegvedlikehald er optimale med tanke på 
tidleg involvering, og opne nok slik at ein kan ta i bruk innovative løysingar. Det bør i denne samanhengen 
vurderast om det kan vera formålstenleg med auka bruk av insentivordningar som del av driftskontraktane.

• Stortinget ber regjeringen opprette en insentivordning for utredning, installering og drift av forebyggende 
skredkontrollanlegg og varslingssystemer.



Forventning:
En tredobling av rassikringsmidlene fra 2023

• Skal vi få dette til trengs en økning med 2 mrd. årlig til rassikring av fylkesvegene 

inn i statsbudsjettet fra 2023

• Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov 

• Gjennomføringsplanen for skredsikring av riksveger og fylkesveger med høy og 

middels faregrad må også inneholde en klar finansieringsplan

• Debatten i Stortinget 5. april viser at regjeringspartiene vil ha mye å svare ut 

gjennom romsligere budsjetter til rassikring, programmer, ordninger og 

plansamarbeid. 



Takk for oppmerksomheten


