
2017 Norsk (teknisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 
(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av et utdrag fra SINTEFs 
rapport om bruk av snøankre ved sikring av Rv 63. 
 
Translation brief: Oversettelsen skal brukes på Vegdirektoratets internasjonale konferanse om rasfare og 
rasforebygging langs norske veier i tider med økt nedbør og klimaendring. Målgruppen er arabiske, 
bosniske/kroatiske/serbiske, engelske, franske, spanske, tsjekkiske og tyske sivilingeniører innen bygg og 
anlegg. 

 
[…]  
Dimensjoneringsgrunnlag for støtteforbygninger 
Bruk av støtteforbygninger for å stabilisere snødekket og derved hindre at snøskred blir utløst 
har lange tradisjoner både i Norge og spesielt i alpelandene. Gjennom årene er det utført 
omfattende målinger av belastningene på slike konstruksjoner og det er utviklet 
dimensjoneringskriterier. De sveitsiske normalene ble opprinnelig utviklet i 1968 og de er 
fortsatt i bruk […]. I Norge har Norges Geotekniske Institutt (NGI) i over 20 år foretatt 
målinger på støtteforbygninger ved sin forskningsstasjon i Grasdalen. 
 
Bruk av støtteforbygninger forutsetter at de står tilstrekkelig tett og at de har tilstrekkelig 
høyde til å stabilisere snødekket. Tradisjonelt dimensjoneres de derfor bare for statiske laster. 
Dersom det er svakheter ved lokaliseringen, eller høyden på forbygningene er for liten, kan 
snøskred løsne enten ovenfor eller inne i forbygningsområdet. Støtteforbygningene kan da bli 
utsatt for snø som har kommet i bevegelse, og dermed bli utsatt for dynamiske laster. 
 
Det er ikke kjent at det tidligere har blitt brukt støtteforbygninger tilsvarende det som ble 
montert i Stavbrekka. Det spesielle med disse ankrene er at de er vesentlig lavere enn det 
forventete snødekket. Dette kan føre til at det om vinteren løsner skred i et glidesjikt som 
ligger høyere enn toppen av ankrene. Et slikt skred kan overføre vesentlige skjærspenninger 
nedover i snødekket, og disse skjærspenningene må tas opp som et trykk, som virker først og 
fremst på den øvre delen av ankrene. 
 
Et annet forhold som gjør at belastningene mot snøankrene kan bli større enn ved tradisjonelle 
støtteforbygninger er at snødekket kan sige over toppen av ankret og derved gi større 
belastninger i toppen av konstruksjonen enn nærmere bakken. Ved lave forbygninger er det 
også mulighet for at snødekket kan utvikle bulinger dersom snødekket glir langs bakken. […] 
 
Evnen en støtteforbygning har til å stabilisere snødekket reduseres med avstanden fra 
forbygningene. Ved en viss avstand er effekten kraftig redusert, og det er da fare for at snø fra 
høyere nivå kan løsne og rase ned mot forbygningene. De sveitsiske normalene har utarbeidet 
kriterier for denne kritiske avstanden, og den varierer med høyden på forbygningene og 
terrenghellingen. Det finnes ikke tilsvarende kriterier for de lave forbygningshøydene som er 
brukt i Stavbrekka, men det synes klart at avstanden mellom radene bør variere med 
terrenghellingen. […]          -> 
 



 
Illustrasjonsbilde av snøanker 

 

 
 

 


