VEILEDER

for turplanlegging og
kompetansebehov ved
fjellsportaktivitet

Foto: Stian Gustafsson

1 Om veilederen

Typiske problemstillinger er om turleder
på en klatretur må være klatreinstruktør,
og om turleder på topptur må være
skredinstruktør? Bør vedkommende være
vinterturleder i tillegg? I praksis mangler
også mange fjellsportgrupper tilgang
på ressurspersoner med nødvendig for
malkompetanse, samtidig som mange er
farne fjellsportutøvere ønsker å bidra som
turledere. Disse spørsmålene er forsøkt
besvart med utgangspunkt i
praksis fra fjellsportgrupper over hele
landet, i tillegg til formelle krav stilt av
DNT og Norsk Fjellsportforum. Vei
lederen er blitt til gjennom en langvarig
prosess hvor både fjellsportårsmøtet,
styret i DNT fjellsport og administrasjonen
har vært involvert. Arbeidet er foreløpig
forankret både blant DNTs landsstyre
og representanter fra DNTs medlems
foreninger. Intensjonen er at dokumentet
skal brukes som nettopp en veiledning og
et hjelpemiddel, og ikke som en absolutt
standard for DNTs medlemsforeninger.

DNTs aktivitetstilbud og sikkerhetsarbeid
er under kontinuerlig utvikling. I en tid
hvor mange av våre medlemsforeninger
og samfunnet rundt oss har fokus på utfor
drende og bratt friluftsliv, er det viktig at
DNT tilbyr og tilrettelegger for et tryggest
mulig tilbud.
Turer og kurstilbud gjennom DNT
fjellsport har tradisjonelt vært den aktivi
teten med høyest risikoprofil i DNT. DNT
fjellsport har derfor tatt tak i behovet i
organisasjonen, og startet opp arbeidet
med denne veilederen for turplanlegging
og krav til kompetanse ved fjellsportaktivi
teter. Det overordnede målet er å bevare
organisasjonens turkultur, og støtte
muligheten til å ha et aktivitetstilbud som
er basert på frivillighet, samtidig som vi
ivaretar sikkerheten ved alle våre aktivi
teter. Kravene til instruktører og deltakere
på kurs er forholdsvis tydelig definert av
DNT og/eller Norsk Fjellsportforum,
mens det for fjellsportturer gjerne er mer
sammensatte og mindre definerte ram
mer. Veilederen skal gjøre fjellsportgrup
per og medlemsforeninger
i stand til å gjøre gode vurderinger av
kompetansebehov for deltakere og
turledere/instruktører på fjellsportturer.

DNT består av både store og små
medlemsforeninger og lokallag, med
stort sprang i både antall medlemmer,
økonomiske ressurser og tilgang på for
melt godkjente turledere og instruktø
 rer.
Veilederen beskriver ikke i detalj hvordan
en forening skal drive sitt HMS-arbeid,
men intensjonen er at den kan være et
utgangspunkt for å lage egne systemer
for å vurdere krav til turledere og del
takeres kompetanse og erfaring på ulike
turer. Veilederen er et ledd i organisas
jonens internkontrollarbeid, og det er et
mål at veilederen skal ha en nytteverdi
uavhengig av forutsetninger og utgangs
punkt.

Innholdet i veilederen er en respons på
alle henvendelsene DNT sentralt og DNT
fjellsport får fra våre medlemsforeninger
med spørsmål om hvordan man kan
gjennomføre aktiviteter på en trygg og
sikker måte, og i tillegg oppfylle myndig
hetenes sikkerhetskrav.
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2 Gjeldende regelverk og føringer
Regulerende lovverk av DNTs turer er
Produktkontrolloven og Internkontrollfor
skriften av 1996, som skal forebygge at
produkter og forbrukertjenester medfører
helseskade. I tillegg gjelder også Lov om
pakkereiser og reisegaranti, med anven
delsesområde for tilbud om pakkereiser
og for avtaler om kjøp av pakkereiser som
inngås mellom en kunde og en arrangør
eller formidler av en pakkereise.
Kravene er de samme for frivillige organ
isasjoner som for næringsvirksomhet som
tilbyr tjenester hvor aktiviteter inngår, og
gjelder uavhengig av om det tas betalt
for tjenestene eller ikke. Altså er aktivite
tene i alle medlemsforeninger regulert
av lovverket. Juridisk sett har det ingen
betydning om deltakerne signerer på
dokumenter hvor arrangøren frasier seg
ansvaret for deres sikkerhet.

Foto: William Faucher

Aktuelle lover og forskrifter er:
• Produktkontrolloven
• Internkontrollforskriften
• Pakkereiseloven
Lovverket innebærer en del plikter for
foreningene.
Opplysningsplikt:
Plikten til å informere deltakere om risiko
forbundet med aktiviteten. Dette vil typisk
gjøres i en god turbeskrivelse.
Aktsomhetsplikt:
Plikt til å kartlegge risikoen ved aktivitetene
og iverksette tiltak for å redusere eventuell
risiko.

For sikkerhetsinstruks og eksempler på
DNTs håndtering av kravene som stilles,
se kapittel 10_Sikkerhetsveiledere

3 Krav til turledere og deltakere
Denne veilederen omhandler først og
fremst de kravene som stilles til turledere
og deltakere på ulike fjellsportaktivi
teter. Under beskrives de krav som
DNT og Norsk Fjellsportforum stiller til
henholdsvis turledere og instruktører.
En utfordring mange medlemsforeninger
møter er at standardene ikke gir et
entydig svar på hvilke krav som stilles
til turleder på de ulike aktivitetene som
tilbys. DNTs medlemsforeninger og fjell
sportgrupper løser dette på ulike måter.

For å støtte våre fjellsportgrupper og
medlemsforeninger i arbeidet med å
etablere sin egen praksis for kvalifisering
av turledere og deltakere til ulike aktiv
iteter, har vi utviklet en matrise som gir
anbefalinger til hvilken kompetanse man
bør kreve av turleder og deltakere på et
utvalg ulike turer. Vi anbefaler først å gjøre
seg kjent med de etablerte standardene
for godkjenning av turledere og instruk
tører i DNT. Disse presenteres kort i det
følgende.

4 DNTs turlederstige
Oversikten under viser hvilke kurs som kreves for å være turleder
for ulike aktiviteter på DNTs turer.
Sommerturlederkurs
Grunnleggende

7 dager eller 3 helger

5 dager eller 2 helger

turlederkurs
DNT-ambassadørkurs

Vinterturlederkurs

2 dager

3 timer

Modul 1

Modul 1+ 2

Modul 1- 3

1. DNT-ambassadør (modul 1)
er det første og enkleste nivået, og er en utdan
ning for organisering og gjennomføringen av
turer uten bruk av kart og kompass.

Modul 1- 4

3. Sommerturleder (modul 1-3)
er turleder sommerstid i høyfjellet, og det tredje
nivået i utdanningen.
4. Vinterturleder (modul 1-4)
er det øverste nivået i utdanningen. En vinter
turleder kan fungere som turleder ved alle DNTs
arrangementer hele året.

2. Grunnleggende turlederkurs (modul 1+2)
er det neste nivået. Dette er en turleder sommers
tid med begrensinger til sti og vei i nærmiljøet.

For nærmere beskrivelse av de ulike turlederkursene, se www.dnt.no/turleder
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Det er også mulig å få innplassert
erfarne ressurspersoner på ulike nivå i
stigen, avhengig av erfaring. Det grunn
leggende ambassadørkurset, som
arrangeres av de lokale foreningene,
er et absolutt krav. De øvrige godkjen
ningene kan gis etter søknad til DNT.
Eksempelvis kan personer som kan
dokumentere at de har ledet turer for
medlemsforening eller andre over tid
(minimum 20 turer som turleder, med
minimum en helgs varighet), og har
deltatt på Ambassadørkurs og førsteh
jelpskurs siste fem år, godkjennes som
sommerturleder. Dette gjelder også per

soner som er godkjent som NF-instruk
tører på bre/klatring/skred. Studiepoeng
innen friluftsliv kan også ligge til grunn
i en søknad, sammen med en del andre
kvalifikasjoner.
For nærmere beskrivelse av ulike
innplasseringskrav, samt søknads
skjema, se www.dnt.no/foreningsnett
> kurs og utdanning > turleder

Søknad sendes til DNTs utdannings
utvalg v/ Anne-Mari Planke,
anne-mari.planke@dnt.no.

5 NF-standardens krav til kursinstruktører
DNT er medlem av Norsk Fjellsport
forum, og tilslutter seg Nasjonal
standard for instruktører, førere og kur
sarrangører i fjellsport. Standarden defi
nerer krav til utdanning og godkjenning
av instruktører og førere, samt krav til
arrangører av kurs og føring.
Norsk Fjellsportforum (NF) er et åpent
samarbeidsorgan for fjellsportorganis
asjoner engasjert i klatring, bre- og
tindesport. NF arbeider for å fremme
naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med
norske friluftslivstradisjoner.

For detaljer om Norsk Fjellsportforum og
Nasjonal standard, se:
• fjellsportforum.no > nasjonal standard
• dnt.no > kurs og utdanning > bli
instruktør > om instruktørutdanningen
• fjellsportforum.no > for instruktører
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6 Definisjoner
Følgende definisjoner legges til grunn for kompetansematrisen vi henviser til under.
Arrangement
Kurs

Organisert kompetanseheving med formelle kompetansekrav for kursleder og instruktør,
nedfelt gjennom DNTs og Norsk Fjellsportforums standarder.

Føringstur

Ledelse av tur der (noen av) deltakerne ikke har gjennomgått nybegynnerkurs eller har tils
varende kompetanse, i den aktivitet som turen krever. Føringsturer er turer der deltakerne er på
tur over evne.

Fellestur

Fellestur er en tur med turleder, men hvor deltakerne er ansvarlig for egen sikkerhet og hvor
all deltakelse skjer på eget ansvar. Turene legges opp til at deltakerne velger tur etter evne. Tur
deltakernes sikkerhet ivaretas gjennom turleder sin kompetanse, samt at turen er risikovurdert
og nødvendig tiltak er iverksatt på forhånd.
www.dnt.no/hva-er-en-fellestur/

Basecamp

Basecamp er et forutbestemt aktivitetsopplegg hvor man trenger NF-instruktører godkjent for
å lede aktuell aktivitet i henhold til Norsk Fjellsportforums nasjonale utdanningsstandard.

Samling

Samling er et arrangement hvor fjellsportgruppen/foreningen organiserer transport, overnat
ting og evt. mat. Turene på samling er på eget initiativ og ansvar, og fjellsportgruppene har ikke
fullt arrangøransvar for de enkelte turene. Det er ikke nødvendigvis med turleder på samling,
men en turkoordinator.
Arrangør må ha skaffet seg kunnskap om risiko forbundet med samlingen, og informasjonen
om risikoen må klart og åpenbart formidles til deltakerne. Det skal også opplyses om forventet
ferdighetsnivå hos deltakerne og vanskelighetsgraden på aktivitetene.
Under disse forutsetningene vil turdeltakerne selv ha ansvar for gjennomføring av hver enkelt
tur. Merk at dersom deltakerne går samlet inn til en felles leir, som så danner utgangspunkt for
de enkelte turene, så har fjellsportgruppa fullt arrangøransvar inn til leiren.
Aktiviteter på egen hånd faller utenfor produktkontrollovens virkeområde.

Gruppestørrelse

Gruppestørrelsen på tur bør tilpasses type tur, basert på hvor vanskelig turen er og hvilke
risikomomenter en vurderer at turen inneholder. Jo mer kompleks en tur er, desto lavere er det
anbefalte antallet deltakere. Eventuelt kan en kompensere med flere turledere. Videre må en
vurdere kompetansenivået til hver enkelt deltaker og erfaringen til turlederen. Kompetanse
matrisen gir noen veiledende tall på gruppestørrelser, basert på turens karakteristika.

Informasjon til deltaker

Informasjon som tilfredsstiller opplysningsplikten kan typisk gis i en god turbeskrivelse, i
planleggingsmøter i forkant av turen og ved turens start. Eksempelvis informasjon om turens
egenart og risiko forbundet med aktiviteten, og utfyllende informasjon om krav til deltakere
og utstyr. Det bør tilstrebes å kvalitetssikres at deltakerne har oppfattet og tatt informasjonen til
etterretning, samt at de faktisk oppfyller kravene.

Enkelt skredterreng *

Enkelt terreng krever sunn fornuft, riktig utstyr, kunnskap om førstehjelp og respekt for skred
varslene. Terrenget er lite skredutsatt og ideelt for nybegynnere, men ikke fritt for skredfare. Du
vil kunne treffe på utløpssoner for snøskred, men det vil være muligheter til å redusere og/eller
unngå disse.

Utfordrende skredterreng *

Utfordrende terreng krever kunnskap og erfaring i å gjenkjenne og unngå skredutsatt terreng.
Vanlige toppturer går ofte i slikt terreng. Du eksponeres for veldefinerte utløpssoner for
snøskred, løsneområder og terrengfeller. Du har mulighet til å redusere eller unngå eksponer
ing for disse ved å gjøre gode veivalg, men du blir konfrontert med skredterreng og skredfaren
må vurderes!

Komplekst skredterreng *

Komplekst terreng forutsetter gode ferdigheter og mye erfaring med ferdsel i skredterreng.
Du utsettes i stor grad for snøskredterreng og kontinuerlige vurderinger av snøskredfaren må
gjennomføres. Terrenget gir begrenset mulighet til å unngå skredområder.

*Ekstrakt fra «ATES - Avalanche Terrain Exposure Scale Klassifisering av snøskredterreng for tryggere ferdsel».
Les mer om ATES-kategoriene på publikasjoner.nve.no/faktaark/2016/faktaark2016_03.pdf
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7 Kompetansematrise
Flytskjema som viser hvordan kompetansematrisen skal brukes inn i turplanen.

Finn type tur

Vurder kompetansekrav til turleder og
medturleder

Vurder kompetanse-

Vurder antall

Vurder informasjonsbehov

Skriv utkast
til turplan

Risikovurder
turen

Oppdater turplan iht.
risikovurdering

Gjennomfør turen.
Revurder plan

Sendt turrapport,
rapporter inn avvik

krav til turdeltakere

Foto: Christine Blix
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deltakere

til deltaker

Krav godkjenning / sertifisering i DNT

Aktivitet

Vinterturleder

Vinterturleder

Vinterturleder + skredinstruktør 1

VINTERTUR: Topptur, nordisk tilnærming, i utfordrende
skredterreng**

VINTERTUR: Topptur, alpin tilnærming i utfordrende
skredterreng **

VINTERTUR: Topptur i komplekst skredterreng**

Sommerturleder****

SOMMERTUR: Fellestur (fottur) hvor enkelte utsatte partier
skal sikres med tau, i gruppe med deltakere med erfaring
med utendørs klatring.

BRETUR: Fellestur i blåis med deltakere uten betydelig
breerfaring (føringstur)

Klatreinstruktør 1 høyfjell (lavland hvis i lavlandet /
isklatreinstruktør hvis isklatring)

Avhenger av aktivitet - se over.
Instruktørutdanning på relevant nivå innen relevant
fagområde i henhold til NF-standarden.

For turer definert som kurs eller fellesturer gjelder
kravene beskrevet over.
Dersom deltakerne organiserer egne turer stilles
det ingen formelle krav.

KLATRING: Flertaulengders klatretur med deltakere med
erfaring med utendørs klatring

BASECAMP med fellesturer; Topptur, klatring, bre og andre
fjellsportaktiviteter

SAMLING***** for topptur, klatring, bre og andre
fjellsportaktiviteter, for deltakere med relevant kompetanse
og erfaring

Tilstrekkelige ferdigheter innenfor de aktiviteter de selv velger å organisere
og være med på.

Avhenger av aktivitet - se over.

Grunnleggende klatrekurs utendørs klatring, samt egenfaring

Grunnkurs bre

Grunnkurs bre

Grunnkurs klatring (ute), samt egenfaring

Alpint grunnkurs skred og kunnskap om kameratredning. Deltakerne må
ha relevant alpint skiutstyr (randonnee/telemark/splitboard), ASSS***
og erfaring med bruk av utstyret. Skal kunne kjøre kontrollert under
alle forhold i bratte heng. Valg av terreng må veies opp mot deltakernes
kompetanse og erfaring.

Alpint grunnkurs skred og kunnskap om kameratredning. Deltakerne må
ha relevant alpint skiutstyr (randonnee/telemark/splitboard), ASSS***
og erfaring med bruk av utstyret. Skal kunne kjøre kontrollert under
alle forhold i bratte heng. Valg av terreng må veies opp mot deltakernes
kompetanse og erfaring.

Deltakerne må ha gode skiferdigheter, relevant fjellski- og sikkerhetsutstyr
(ASSS***).

Deltakerne bør ha erfaring med lengre turer med oppakning vinterstid,
hvis relevant

Krav til deltaker*

Hva kreves av deltakerne?

*** ASSS: Alltid Spade, Søker, Søkestang.		
		
****Merk at klatreinstruktør/breinstruktør med DNT ambassadørkurs også
er godkjent som sommerturleder.		

Terrenget kan være uoversiktlig og by på mange terrengfeller. For ferdsel i
klasse 3 forutsettes skredredningsutstyr, kunnskap om kameratredning og
erfaring i ferdsel i skredterreng.		

Turleder/instruktør må ha omfattende erfaring med den aktiviteten han/hun skal lede,
og må også ha erfaring med ledelse/instruksjon for denne aktiviteten.

Med erfarne deltakere kan sommerturleder/vinterturleder med klatreerfaring /
grunnkurs klatring) lede turen sammen med godkjent klatreinstruktør 1.

For vinterturer i utsatt terreng må turleder ha skredkompetanse (grunnkurs skred).

Beherske metodikk og ha erfaring med ferdsel på bre.
Kunnskap og erfaring med ferdsel i skredutsatt terreng, hvis relevant

Grunnkurs skred, kunnskap og erfaring med ferdsel og føring av grupper i skredutsatt
terreng, hvis relevant

Med erfarne deltakere kan sommerturleder/vinterturleder med breerfaring/
grunnkurs bre lede turen sammen med godkjent breinstruktør 1. Må beherske
metodikk og ha erfaring med ferdsel på bre.

Klatreinstruktørutdanning er anbefalt og må vurderes opp mot deltakernes
erfaringsnivå. Beherske metodikk og ha erfaring med sikring av grupper med tau på
tilsvarende ruter.

Beherske metodikk og ha erfaring med sikring av grupper med tau på tilsvarende
ruter.

Turleder må ha kunnskap og erfaring med ferdsel og ledelse av grupper i fjellet under
ulike værforhold

Erfaring med toppturer i utfordrende terreng, erfaring med ledelse av grupper på
vintertur, og tung kompetanse på skred. Det skal ikke legges turer og aktiviteter i
komplekst skredterreng** på vintersnø (lagdelt).

Erfaring med toppturer, erfaring med ledelse av grupper på vintertur og skredkunnskap. Anbefaler skredinstruktør 1 alpint.

Erfaring med toppturer, erfaring med ledelse av grupper på vintertur og skredkunnskap. Anbefaler skredinstruktør 1 nordisk.

Kunnskap og erfaring med ferdsel i vinterfjellet ved varierende vær og føre. Erfaring
med ledelse av grupper på vinterturer.

Krav til kompetanse og anbefalte kvalifikasjoner hos turleder/instruktør

Hvilken erfaring og kunnskap må turleder ha/hvordan anbefales disse tilfredsstilt?

** DNT følger NVEs modell for terrengklassifisering. 1) Enkelt skredterreng:
Slakt terreng (generelt under 30 grader) med få eller ingen skredområder.
Utløpsområder (sjeldne skred), terrengfeller, bekkedaler eller skrenter kan
forekomme. 2) Utfordrende skredterreng: Terreng generelt slakere enn
30 grader, men med enkeltheng over 30 grader. Mulig med rutevalg for
å unngå skredområder. Terrengfeller finnes. Skredkurs og redningsutstyr
anbefales. 3) Komplekst skredterreng: Terreng generelt brattere enn 30
grader. Terrenget gir begrensete muligheter for å unngå skredområder.

Klatreinstruktør 1 høyfjell (lavland hvis i lavlandet /
isklatreinstruktør hvis isklatring)

KLATRING: Fellestur klatring med deltakere uten betydelig
klatreerfaring (føringstur)

* DNT-metoden gjennomføres ved oppstart av alle DNTs fellesturer, og er en
viktig del av vårt kvalitets- og sikkerhetssystem. Presentasjonsrunde og ferdråd, inkl. erfaringsbakgrunn, forutsetninger og forventinger for turen. Turplan med mulige utfordringer og plan for hva som skal gjøres dersom ved
uforutsette hendelser gjennomgås. Nødvendig teknisk utstyr gjennomgås
og testes. For de fleste turer vil det kreves at deltakerne må være i god fysisk
form og kunne bruke nødvendig utstyr for turen.		

Sommerturleder**** / vinterturleder (sommer
/ vinter)

Instruktørassistent bre (NF) kan føre eget taulag
sammen med godkjent breinstruktør iht. NF-standarden (5.3.1)

Breinstruktør 1

Instruktørassistent bre (NF) kan føre eget taulag
sammen med godkjent breinstruktør iht. NF-standarden (5.3.1)

Breinstruktør 1

BRETUR: Fellestur på snødekt bre til fots eller på ski med
deltakere med breerfaring

BRETUR: Fellestur på snødekt bre til fots eller på ski med
deltakere uten betydelig breerfaring (føringstur)

BRETUR: Fellestur i blåis med deltakere med breerfaring

Instruktørassistent bre (NF) kan føre eget taulag
sammen med godkjent breinstruktør iht. NF-standarden (5.3.1)

Breinstruktør 1

Sommerturleder**** + klatreinstruktør 1 høyfjell
(lavland hvis i lavlandet)

SOMMERTUR: Fellestur (fottur) hvor enkelte utsatte partier
skal sikres med tau

BRE / KLATRING / ISKLATRING (TURER)

Sommerturleder****

SOMMERTUR; Fellestur (fottur)

SOMMERTURER

Vinterturleder

VINTERTUR: Fjellskitur i løype, hytte til hytte eller i telt, og
topptur i enkelt skredterreng**

VINTERTURER

Hva krever DNT (formalia)

Kompetansebehov for turledere ved fjellsportturer i DNT
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***** Det anbefales at arrangør av samlinger holder oversikt over hvem som
gjør hva, samt hvilke planer de enkelte gruppene har for sine aktiviteter. Det
anbefales også at arrangør skaffer seg oversikt over kompetanse og erfaring
hos deltakere, og påser at disse har forstått at alle turer er i egenregi med
tilhørende krav til egne ferdigheter.		

Maks 3 personer per instruktør, min. 2 turledere/instruktører.

Maks 3 personer per instruktør, min. 2 turledere/instruktører.

Maks 4-6 personer per turleder/instruktør, min. 2 turledere/
instruktører.

Maks 4-6 personer per turleder/instruktør, min. 2 instruktører

Maks 4-6 personer per turleder/instruktør, min. 2 turledere/
instruktører.

Maks 4-6 personer per turleder/instruktør, min. 2 instruktører

Maks 4-6 personer per turleder/instruktør, vanligvis 2 turledere.

Maks 4-6 personer per turleder/instruktør, vanligvis 2 turledere.

Inntil 10 deltakere per turleder, vanligvis 2 turledere. Maks 22 personer
totalt.

Inntil 4 deltakere per turleder, min. 2 turledere. Maks 10 personer
totalt.

Inntil 6 deltakere per turleder, min. 2 turledere. Maks 14 personer
totalt.

Inntil 6 deltakere per turleder, min. 2 turledere. Maks 14 personer
totalt.

Inntil 10 deltakere per turleder, min. 2 turledere. Maks 22 personer
totalt.

Anbefalt gruppestørrelse

8 Utøvelse av skjønn
En veileder gir et visst rom for å utøve
skjønn. Det anbefales på det sterkeste å
forholde seg til de rammer som er gitt, og
ut fra disse ta en vurdering av hva som er
hensiktsmessig, fornuftig og rimelig.
Et avvik skal på ingen måte gå på akkord
med sikkerheten.

• Hvilke anbefalinger det avvikes fra
• Hvorfor det avvikes fra disse
• Hvilke tiltak som gjøres for å veie opp
for avviket
• Hva er restrisikoen etter at tiltakene er
gjennomført
Vurderingen bør sendes til daglig leder,
eller annen oppnevnt person for godkjen
ning, da daglig leder er juridisk ansvarlig
for lokalforeningen.

Ved et eventuelt avvik fra anbefalingene i
veilederen, bør det å utarbeides en skriftlig
vurdering som spesifiserer følgende:

9 Referanser
Henviser til gjeldende regelverk og referansene som ligger til grunn for vurderingene
i veilederen.

• Advokatfirmaet Steensrup Stordrange DA betraktninger om arrangøransvaret
• Brev til DNTs medlemsforeninger angående ansvar på aktivitet
• DSB: Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

10 Sikkerhetsveiledere
På dnt.no/foreningsnett finnes informasjonen det henvises til under

• Faktaark - Sikkerhet i DNT_Lover og egne standarder som regulerer aktivitetstilbudet
• Faktaark - Sikkerhet i DNT_Offentlige krav ved aktivitet
• Faktaark - Sikkerhet i DNT_Hva er risikovurdering
• Faktaark - Sikkerhet i DNT_Sikkerhetsinstruks for leder
• DNTs beredskapsplanverk
9
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Dagliglivets risiko
I praksis det kanskje mest avgjørende
vilkåret for at objektivt juridisk ansvar
skal idømmes, er at skaden må skyldes
en ekstraordinær risiko som ligger ved
virksomheten. Stadig risiko (at risikoen
ved virksomheten må være til stede regel
messig, som stadig eller varig) og typisk
risiko (skaden er typisk for den risiko som
kjennetegner virksomheten) er like nød
vendige betingelser, men ansvaret er i stor
grad begrunnet i at risikoen er av en slik
størrelse at det er mer naturlig at virksom
heten bærer risikoen fremfor skadelidte.
Derfor vil ansvar kun inntre ved risiko av
en viss størrelse. Rettspraksis har slått fast

at betegnelsen ”ekstraordinær risiko”
innebærer at risikoen i vesentlig grad
overstiger ”dagliglivets risiko”. Med andre
ord må den risikoen som har resultert i
skade, vesentlig overstige det man normalt
skal måtte tåle og akseptere av risiko for
at en ulykke skal inntreffe innenfor ved
kommende livsområde. Tålegrensen vil
variere utfra hvor skadelidte befinner seg.
Eksempelvis ble en klemulykke i en sving
dør på restaurant Floris i Oslo ikke ansett
for å være resultat av en risiko som over
steg « dagliglivets farer”, jf. Florisdommen
Rt. 1966 s. 1532.
Hentet fra:
jusinfo.no/index.php?site=de
fault/721/1059/1066/1067

DNT fjellsport. Youngstorget 1, 0181 Oslo.
fjellsport@dnt.no

