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Regelverket

216.04.2018

– TEK17 § 10-2

• (3) Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske 
motstandsevne og stabilitet, herunder 
grunnforhold og sikringstiltak under utførelse og i 
endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av 
konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 
Eurokode: Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner og underliggende standarder i 
serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende 
nasjonale tillegg.

§§



Snølast og vindlast

316.04.2018

– Snølast
• NS-EN 1991-1-3+NA:2008 

Eurokode 1: Laster på 
konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne 
laster - Snølaster.

– Vindlast
• NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 

Eurokode 1: Laster på 
konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne 
laster – Vindlaster

• Revidert etter orkanen 1. januar 
1992



Snølast og vindlast

416.04.2018

– Lastene angitt i standardene skal 
brukes med mindre andre laster 
er dokumentert.
• Fravik må dokumenteres på linje med 

fravik fra preaksepterte ytelser

• Fravik fra standarder forutsetter ikke 
dispensasjon
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Snølast

516.04.2018

– NS-EN 1991-1-3 angir at
• I områder med fare for regn på snøen og 

påfølgende smelting og frysing bør 
snølastene på tak økes, særlig i de tilfelle 
der snø og is kan blokkere takavløpet.

• Snøforholdene i noen kommuner kan 
variere betydelig utover det som er 
angitt (i standarden), fordi bestemmelsen 
av snøtyngde og regionaliseringen av 
beregnet karakteristisk snølast på mark 
er forbundet med usikkerhet.

• Det kan også være store variasjoner i 
snølaster i samme høydenivå mellom 
ulike steder i en kommune.

Foto: SINTEF Byggforsk



Snølast

616.04.2018

– Rapport fra SINTEF 
Byggforsk
• Kombinasjonen av snølast på tak og 

våt vinternedbør
• Simulering av normalperioden 1961-

1990 og framtidig scenario for 
perioden 2071-2100

• Anbefaler å vurdere økning av 
karakteristisk snølast på mark for 
totalt 34 kommuner

• Lastkomitéen i SN har ikke funnet 
grunnlag for å endre NS-EN 1991-1-3
nå.



Snølast

716.04.2018

– DiBKs oppfølging av 
rapporten fra SINTEF 
Byggforsk
• Brev til aktuelle kommuner 

august 2014
• Grunnlag for kommunene til å 

gjøre lokale vurderinger av 
snøforhold og snølaster.

• Kommunale planer
• Informasjon til innbyggerne og til 

tiltakshaver/ansvarlig 
prosjekterende, f.eks. i en 
forhåndskonferanse.
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Snølast – vinteren 2018

916.04.2018

– Fra kommune XXXX
• Vår erfaring er at snøtyngden i vinter ikke har vært i nærheten 

av snølast etter NS, men litt over ½ parten av denne.

• Erfaringen er videre at der dimensjonerende snølast blir benyttet i 
prosjekteringen og utførelsen er riktig utført, blir det ingen skader på 
bygninger, selv med den snømengden vi har hatt i vinter. Dette med unntak 
av knusing av takstein i kilrenner og lignende.



Snølast – vinteren 2018

1016.04.2018

– Fra kommune xxxx
• Dessverre har vi og nabokommuner 

hatt kollaps av bygninger.
• Vår erfaring er at dette har skjedd for 

mange driftsbygninger i landbruket 
(under 1000 m2) som er unntatt fra at 
ansvarlige foretak skal prosjektere og 
utføre.

• Videre har vi hatt kollaps av en lagerbygning som vi antar har 
blitt ombygget og bæring fjernet, uten søknad og tillatelse, og 
tatt i bruk til forsamlingslokale og skatepark uten søknad om 
bruksendring.



Klimaendringer – andre konsekvenser

1116.04.2018

– Det blir varmere og våtere

– Mer intens nedbør («styrtregn»)
• Økt risiko for flom og skred
• Økt risiko for råteskader

– Klima2050 - senter for forskningsdrevet 
innovasjon (2015-2023) 
• Infrastruktur
• Byggverk

– Behov for endrede byggeregler?
• Funksjonskrav
• Overvannshåndtering



Takk!
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