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Veiledning i vintertjeneste – Redning ved snøskredu lykker 

1 Innledning 

1.1 Formål 
Dette reglementet er utarbeidet av Forsvarets vinterskole i samråd med andre aktører innen 
skredredning. 
Hensikten med heftet er å øke befalets forståelse og kunnskap rundt valg av sikker marsjvei 
for redningspersonell ved snøskredulykker og beskrive rutiner, prosedyrer og nasjonale 
retningslinjer for skredredning.   
Heftet skal i tillegg være til støtte for befalingsmannens teoretiske kunnskap om 
redningstjeneste ved skredulykker. 
Det må likevel presiseres at full forståelse for emnene bare kan oppnås gjennom praktisering 
og trening. 
Heftet retter seg spesielt mot kursing innen trygg marsjvei, kameratredning og skredredning. I 
tillegg er heftet ment å være et oppslagsverk for personell med ansvar for utdanning i 
vintertjeneste ved den enkelte avdeling, offiserer ved stab med planleggingsansvar for 
vintertrening og personell med skredberedskap. 

2 Ikraftredelse 
UD 6-81-9 Veiledning i vintertjeneste – Redning ved snøskredulykker trer i kraft 1. jan 2011. 
Samtidig settes UD 6-81-9 Snø, snøskred og redningstjeneste datert juni 1997 ut av kraft 

3 Trygg marsjvei for redningspersonell ved snøskred ulykker 

3.1 Innledning 

3.1.1 Formål 
En viktig del av en redningsoperasjon ved skredulykker er å sikre trygg marsjvei for 
personellet involvert. Ettersom de rådende forhold allerede har resultert i at det har gått skred 
må det tas utgangspunkt i at det er fare for skred. For å sikre tryggheten må vurdering av 
marsjvei gjennomføres i forkant og vurderes fortløpende underveis. I vurderingen må man 
også ta hensyn til menneskelige ressurser og utstyr tilgjengelig, værutvikling og - melding de 
siste timene, værhistorikk, samt snødekket og terrengfaktoren. Ferdighetene og vurderingene 
vil ta lang tid i en skarp situasjon dersom man er uøvd og det er derfor viktig å øve på dette, 
på lik linje med redningstekniske ferdigheter. 
 
Ruteplanleggingen før man går inn i terrenget er det første og antakelig det viktigste ”filteret" 
for å ivareta tryggheten ved en forflyttning inn i et skredutsatt terreng. Under en avdelings 
forberedelse til skredberedskap er gjennomføring av en generell risikovurdering en del av 
modningsprosessen som avdelingen må gjennom. Ved iverksettelse av en redningsoperasjon 
vil avdelingen, gjennom dette forarbeidet, ha et grunnlag for å gjennomføre en oppdatert 
risikovurdering. Det gjenstår da kun å hente inn detaljerte opplysninger om sted og oppdatert 
værmelding for å gjennomføre en rask, men grundig, sikkerhetsvurdering av en 
redningsinnsats opp mot risikoen for tap av menneskeliv. 
 
Kunnskaper og erfaring innen veivalg og trygg marsjvei er en kombinasjon av teori, praktiske 
ferdigheter og øving. Dette kapittelet oppsummerer en del faktorer omkring sikkerhet, 
snødekket, vær, terreng, samt mennesket. For å forstå sammenhengen mellom disse faktorene 
kreves det erfaring fra å ferdes i fjellet vinterstid. Det er også viktig at personell som skal 
utvikle gode og sikre ferdigheter praktiserer hyppig, diskuterer valgene fortløpende med andre 
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og holder seg oppdatert på teori rundt snøskred, skredvarsel, meteorologi, navigasjon osv. 
Med andre ord er kompetanse på trygge veivalg i stor grad ferskvare hvor kunnskap om lokale 
forhold er viktig. 
 
Ved iverksettelse av en redningsoperasjon ved snøskredulykke er det en overhengende 
skredfare ettersom det allerede har gått skred. Ruteplanleggingen må ta utgangspunkt i at 
avdelingen skal inn i et skredfarlig område for å bistå under redningsarbeid. Man har da to 
kryssende hensyn å ta; sikkerhet for redningsgruppen, hvor man ikke bør ta forhastede 
veivalg, og overlevingssjansene for de skredtatte, hvor man er under et stort tidspress. 
 

 
 

3.2 Sikkerhetsbestemmelsene i UD 2-1 

3.2.1 Hva sier UD 2-1 om opptreden i skredfarlig le nde? 
Den til enhver tid oppdaterte versjon av UD 2-1 regulerer opptreden i skredfarlig lende 
(kapittel 6). Det er kun to situasjoner hvor personell kan befinne seg i skredfarlig lende, 
nærmere bestemt ved rednings- og leteoperasjoner og ved å utilsiktet og uforvarende ha 
kommet inn i snøskredfarlig område. Øving er ikke tvingende grunn for å passere eller 
oppholde seg i snøskredfarlig område. 
Ved rednings- og leteoperasjoner skal avdelingssjefen ta ut den marsjvei, utifra erfaring og 
rådende forhold, som tilsier minst mulig risiko for egen avdeling. Avdelingssjefen skal også 
ta ut fluktvei(er). 
Når en avdeling utilsiktet er kommet inn i skredfarlig område skal sjefen på stedet vurdere 
handlemåter og enten forbli i området eller ta seg ut på sikrest mulig måte. 
 

  
 

3.2.2 Ferdsel på is 
Ferdsel på is krever kontrollmåling av isens kvalitet og tykkelse i hele marsjrutens lengde og 
er dermed tidkrevende. I tillegg til krav til utstyr, er det også krav til istykkelse, avhengig av 
type ferdsel, og antall målehull i marsjretningen, som skissert i UD 2-1 kapittel 8.  
Ferdsel på is er begrenset til strengt tjenestlige oppdrag og skal vurderes av avdelingssjef. I 
forbindelse med en redningsoperasjon må informasjon om isens beskaffenhet være kjent på 
forhånd. Avdelingssjefens føringer i forhold til is må være klarlagt før en ulykke inntreffer. 
 

3.3 Håndtering og styring av risiko ved ferdsel i s kredutsatt terreng 
Ved skred og skredredning handler det om å håndtere og styre risikoen slik at man unngår å 
komme opp i situasjoner som medfører skade på personell eller materiell.  
 
Det finnes en rekke sivilt utviklede metoder for å minimere skredrisiko. Metodene 
systematiserer bearbeidelsen av skredfaktorer og har som mål å gi klarsignal eller advare mot 

!  Øvinger er ikke tvingende grunn for å passere eller oppholde seg i snøskredfarlig 
område. 

! Planlegging av et redningsoppdrag må begynne før alarmen går. Risikovurdering og 
gode kunnskaper om veivalg og trygg marsjvei er avgjørende for rask igangsetting og 

sikker gjennomføring av en redningsoperasjon. 
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videre ferdsel. Ofte sammenlignes allment akseptert risiko med den fra bilkjøring og 
metodene forsøker å redusere risikoen til dette nivået. Eksempler på slike risikoreduserende 
metoder er Avaluator Card (Canadian Avalanche Centre), STOP or GO (Austrian Alpine 
Club), Snow Card (German Alpine Club), NivoTest (French Alpine Club) og 3x3 
filtervurdering (Munter, 1999). Andre metoder forsøker å eliminere eller redusere risikoen 
ved kun å gå på trygge steder som for eksempel rygger og utenfor utløpssoner. Et eksempel på 
dette er Norges Geotekniske Institutts vurderingsskjema/modell (NGI).  
De førstnevnte reduksjonsmetoder baserer seg på statistikk og sannsynlighetsberegning 
utviklet i Nord-Amerika og i Alpene. De bør derfor ikke ukritisk benyttes for ferdsel i 
skredutsatt terreng i Norge. En forståelse av grunnlaget for metodene vil likevel være til hjelp 
for å gjennomføre valg ved ferdsel i skredfarlig lende, som for eksempel under redning. 
Utløste skred forteller oss at det er skredfare i området, men sier ikke noe om de utløsende 
faktorene. En analyse av faktorene vær, terreng og snødekke gir informasjon om forholdene 
som har ført til utløsing av skred og hvor i terrenget det er skredfare. 
 
I forbindelse med en redningsaksjon vet man at det er skredfare i området. Hurtighet under 
fremrykningen er avgjørende for at sannsynligheten for redning skal være tilstede. Personellet 
som inngår i en redningsorganisasjon må derfor være godt trent i å fortløpende, under 
fremrykningen og under redningsoperasjonen, vurdere faktorer som kan føre til skred. For å 
minimere risikoen for redningspersonellet må det, ved hjelp av kunnskaper om trygg 
marsjvei, velges enn en akse inn i terrenget som er tryggest mulig. Under redningsoperasjonen 
må faren for parallelle skred og etterskred fortløpende vurderes.  
 

3.4 Risikovurdering 
Målet med risikohåndtering i denne sammenhengen er å legge et grunnlag for å håndtere 
risiko på en slik måte at skredrelatert tjeneste og redningsoperasjoner kan utføres med færrest 
mulig skader eller tap. 

Risikovurdering skal gjennomføres før, under og etter alle aktiviteter/operasjoner. Som 
beskrevet i UD 2-1 er det utviklet en 5-trinns risikovurderingsprosess.  

Prosessen er en generisk risikovurdering som kan anvendes under utdanning og trening i 
skredredning. Prosessen utføres også under forberedelser til skredredningsberedskap og 
vurderes på nytt under en skredredningsoperasjon. Vurderingene fortsetter kontinuerlig under 
fremføring og utføring av skredredning. 

Hensikten med risikovurderinger er å redusere risiko til et akseptabelt nivå som står i forhold 
til gevinsten en oppnår ved å løse et oppdrag. 

For en helhetlig innføring i risikovurdering se UD 2-1 kapittel 1 Alminnelige regler for 
sikkerhet og punkt 4.9 i dette heftet. 

3.5 Trygg rute 

3.5.1 Litteraturen 
De fleste utgivelser innen skredlitteraturen beskriver lite eller ingenting om veivalg ved 
redningsarbeid. De fleste utgivelser som omhandler skredredning begrenser seg til å beskrive 
den tekniske delen av søket. Man kan tolke dette på to måter. På den ene siden kan det 
tilsynelatende se ut som om veivalg ved redningsoperasjoner har lite fokus blant forfatterne av 
litteraturen. På den andre siden er det helheten i skredhåndbøker som gir et grunnlag for 
vurdering av veivalget inn i skredfarlig lende og dermed også i forbindelse med en 
redningsoperasjon.  
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Det er imidlertid et tankekors i denne sammenhengen. Store deler av skredlitteraturen tar sikte 
på å gi personell som oppsøker potensielt skredfarlig terreng nødvendige kunnskaper for å 
redusere risiko ved fritidsaktiviteter som klatring, toppturer, ski og snøbrett. Disse aktivitetene 
opphører i utgangspunktet når skredfaren overskrider et visst kritisk nivå. En 
redningsoperasjon iverksettes etter at skredfaren allerede har overskredet dette kritiske nivået. 
Redningspersonellets utfordring er nå å gjennomføre en operasjon under stor skredfare og 
samtidig ivareta personellets sikkerhet.  

 

 
  
 

3.5.2 Planleggingsfase: innledende vurderinger 
Planlegging av skredredningsoperasjoner bør starte lang tid før alarmen går og allerede i 
denne fasen påvirkes sikkerheten. Ideelt sett bør en avdeling, med en eller annen form for 
redningsberedskap, på forhånd kjenne til områdene hvor det skal øves i løpet av vinteren og 
planlegge mulige marsjveier inn i terrenget og i beste fall rekognosere terrenget. I løpet av 
vinteren bør en holde seg oppdatert på tidsrommene avdelingene skal inn i de forskjellige 
områdene. Parallelt med at vinteren skrider frem bør man holde seg oppdatert på utviklingen 
av snødekket og de fremherskende værforhold. Avdelingen på beredskap bør ha gjennomført 
en risikoreduksjonsprosess for å synliggjøre kjente og antatte sikkerhetsmessige utfordringer 
(se punkt 4.9).  

Med dette som bakteppe, og med utgangspunkt i en avdeling med skredredningsberedskap, 
ser vi viktigheten av et tidlig og godt forarbeid i forhold til eventuelle redningsoperasjoner. På 
grunn av tidsaspektet vil det ikke være tilrådelig å starte prosesser med risikoreduksjon, 
innhenting av informasjon om snødekket og planlegging av trygg marsjvei når 
redningsoperasjonen starter. Mest mulig av dette må være på plass innen alarmen går. 

 

3.5.3 De tre “forsvarsmurene” 
I forbindelse med ferdsel i skredutsatt lende, utgjør ”de tre forsvarsmurene”; 
stabilitetsvurdering, risikovurdering og muligheter for redning, sikkerhetsmurer for å redusere 
sjansene for å bli tatt av skred eller redusere konsekvensene av det. En redningsoperasjon 
iverksettes når snødekket allerede er ustabilt og skredfare er gjeldende. Risikoen ved redning 
må vurderes i forhold til sannsynlig gevinst og risikoen reduseres gjennom aktive 
risikovurderingstiltak. Før ferdsel i terrenget skal også mulighetene for redning være 
analysert, vurdert og forberedt. 

!  Når skred er utløst er faren for flere skred stor. 
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Ved redning gjøres vurderingen av ”de tre forsvarsmurene” som følger: 
De tre forsvarsmurene Merknader 
Stabilitetsvurdering Hvor stabil er snøen i området? USTABIL (i 

en redningssituasjon)!! 
Risiko håndtering Minimere konsekvensene hvis 

stabilitetsvurderingen er feil! Bratthet, sikt, 
rute? 

Redning Vær forberedt hvis de 2 første punktene 
feiler. Redning er allerede iverksatt da 
vurderingene i de 2 punktene ovenfor har 
feilet og det er iverksatt redning! Det er 
primært kameratredning som redder liv. 
Utfallet av redning setter krav til utstyr og 
treningsnivå i turfølget, ettersom de kan 
redde flest liv. 

Tabell 3.1: De tre forsvarsmurene med merknader til vurderingene som må gjøres. 
 

 
 
 

3.5.4 Den menneskelige faktor: den fjerde faktor 
Skredfarevurderinger gjøres på grunnlag av terreng, snødekket og været. Den fjerde faktoren 
– mennesket – bringer med seg en subjektiv påvirkning av vurderingene. Den subjektive 
påvirkningen kan være bevisst eller ubevisst og påvirkes av våre holdninger og av ytre press. 
Ettersom 90 % av skredulykkene nettopp er utløst av de skredtatte selv, kan vi si at ulykkene 
som skjer i skred er avhengig av både mennesket og snøen. Informasjon om skredfaren skal 
tolkes og omsettes til beslutninger som tas i forhold til en rute i terrenget. Det er sannsynlig at 
svarene man kommer frem til vil være farget av behovet for å gjennomføre bestemte 
aktiviteter, det være seg skikjøring i skredutsatt terreng, klatring, oppdragsløsing eller noe så 
enkelt som ”snarveier” i skredutsatt terreng. Den menneskelige faktoren utgjør derfor en 
viktig del av vurderingene. Lar vi vurderingene bli påvirket subjektivt kan våre beslutninger 
være tilpasset behovene eller oppdraget, fremfor å være faglige beslutninger. 

I ettertid ser man at skredulykkene skjer til tross for klare tegn til ustabilitet eller forutgående 
værforhold som fører til ustabilitet. Gode kunnskaper om terrengformer som gir skredfare og 
værforhold som fører til ustabilitet i snødekket, samt ferdigheter til å analysere stabilitet i 
snødekket, er imperativt for faglig og objektiv innhentning av informasjon om forholdene. 
Kvaliteten på informasjonen avhenger av nivået på kunnskaper og ferdigheter. For at 
informasjonen skal ha noen verdi må den analyseres og ses i sammenheng. Med økt erfaring 
vil man bli bedre til å komme frem til et mest mulig riktig bilde av faren for skred.  

! De tre forsvarsmurene er stabilitetsvurdering, risikohåndtering og muligheter for 

redning. 
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Faktor Ifm skredredning: 

Er dette skredterreng? JA! (Ettersom det har gått skred.) 

Er snødekket ustabilt? JA! (Det vil si at nye skred vil kunne gå.) 

Bidrar været til ustabilitet? JA? (Dvs. at stadig flere heng blir 
skredfarlige.) 

Faktoren mennesket  Hvordan tolker vi faktorene? Lytter vi etter 
faresignaler? Hva er alternativene for å 
unngå skred? Endringsvilje? 

Tabell 3.2: De 4 faktorer i skredfarevurdering.  
I forbindelse med skredredning vil de to første spørsmålene være besvarte ettersom det 

allerede har gått skred i området. 

 

Måten vi analyserer informasjonen på er en viktig del av skredfarevurderingen og den 
menneskelige faktoren fører til at vi mer eller mindre ubevisst påvirker utfallet av 
informasjonsbearbeidelsen. I vårt daglige arbeid påvirkes vi av våre holdninger, tro på oss 
selv, gruppepress, lojalitet til oppdrag og overordnede, pliktoppfyllelse, behov for å markere 
eller posisjonere oss, en god eller dårlig dag på jobben, tidspress, etc. Slike faktorer vil kunne 
få oss til å tone opp eller ned bestemte signaler og dermed feilvurdere skredfaren.  

Et eksempel på undervurdering av forholdene er hvis vi bruker kunnskapene og ferdighetene 
til å ferdes i stadig brattere terreng og dypere snø. Det behøver ikke være bevisst, men i 
underbevisstheten toner vi ned bratthetens og snødekkets betydning på grunnlag av at vi har 
erfaring med at det til nå har gått bra. Fortsetter denne utviklingen vil det være en øvre grense 
inntil det før eller senere går galt. Et annet eksempel er vurderinger som gjøres av en skikjører 
første dag med løssnø etter en lengre periode uten fersk snø eller etter et større snøfall. Det er 
sannsynlig at den fristende løssnøen vil påvirke skikjøreren til å filtrere informasjon om 
forholdene for at de skal passe de umiddelbare behovene for å stå på ski i løssnø. 

Slik kan vi også la våre analyser og vurderinger bli påvirket av lojaliteten til et militært 
oppdrag. Dersom oppdragsløsningen veier tyngre enn personellets sikkerhet kan altså 
vurderingene av snøforholdene bli i favør av gjennomføringen av oppdraget fremfor å diktere 
en endring, utsettelse eller kansellering av oppdraget. I Alpene er det mange eksempler på 
militære oppdrag som har vært utsatt for store skredulykker under verdenskrigene, hvor målet 
med oppdraget har vært i høyere prioritert enn personellets sikkerhet. 

 

 

 

I noen tilfeller handler det også om forhåndsinnstilt vilje til å ta hensyn til den kunnskapen vi 
opparbeider oss om forholdene. Da må det finnes en kultur for å kunne avlyse eller endre et 
oppdrag på grunn av hensynet til skredforholdene. Vi kan ikke handle ut ifra tro, følelser eller 
en bestemt stemning men må handle ut ifra fakta. 

! Hensynet eller lojaliteten til oppdraget må ikke påvirke vurderingene av forholdene 

slik at man øker risikoen.. 
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Figur 3.1: De fire faktorene: Terrenget, snødekket, været og mennesket. 

Den menneskelige faktor står i sentrum for de fire faktorene. Den menneskelige faktoren kan 
subjektivt påvirke informasjon om skredfaren og dermed beslutningene som tas i forhold til 

de rådende forhold.  
 

3.5.5 Terrengfaktoren 
Vi skal se nærmere på terrenget, en avgjørende faktor i valg av sikker marsjvei. Snødekket 
kan være aldri så ustabilt, men det må være en viss bratthet for at det skal kunne oppstå skred, 
ettersom det er terrenget som er grunnlaget under snødekket. Som vi ser av grafen under, går 
de aller fleste skred i helninger mellom 30˚ og 50˚. Det tryggeste terrenget vil derfor være der 
hvor det er slakere enn 30˚. Det er viktig å vurdere helningen i terrenget ovenfor, ettersom det 
er nok med et punkt på 30˚ eller brattere for å utløse et skred og at dette kan ha utløpssone i 
området hvor du befinner deg. Dersom forholdene ligger til rette kan det også gå tørre 
flakskred i terreng slakere enn 30 grader. Terreng slakere enn 30 grader anses likevel som 
relativt trygt ved tørr snø og opp til markert skredfare. Er snøen gjennomvåt kan det gå 
sørpeskred i terreng langt slakere enn 30 grader.  
 
 
 

Endringsvillighet krever at man allerede fra starten av planleggingen er innstilt på å endre 
en plan dersom snø-, vær- eller terrengfaktorene skulle tilsi det. 
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Figur 3.2: Skredhyppighet ift. terrenghelning  

I utgangspunktet må redningspersonellet velge en akse inn i terrenget med helning hvor 
faren for skred er minimal. For å redusere risiko må vi velge en rute i terreng som er slakere 
enn 30˚ ved tørr snø og skredfare opp til markert. Dette gjelder også for terrenget som ligger 

over marsjruten. Kilde: NGI. 
 

3.5.6 Metoder for å måle bratthet og finne trygge s oner 
Det finnes en rekke metoder for å måle terrengbratthet. I tillegg til å måle brattheten i 
terrenget ved hjelp av kartet, bør man lære seg raske metoder for å måle bratthet fortløpende i 
terrenget. Når man behersker disse metodene kan man øve nøyaktigheten av disse metodene 
ved først å estimere terrengbrattheten og deretter kontrollmåle vinkelen. Med litt øvelse og 
erfaring opplever man at det er mulig å anslå relativt nøyaktige verdier for terrengbratthet og 
dermed avgjøre hvorvidt terreng overstiger 30 grader i bratthet eller ikke. Det er også viktig å 
øve på å finne trygge soner ved å vurdere utløpssonene til skred. 

Den raskeste metoden for å måle bratthet undervegs er ved bruk av stavene. Det finnes to 
metoder for å måle bratthet ved hjelp av stavene; stavmetoden og pendelmetoden. Se figurene 
figur 3.3 og 3.4 for mer utfyllende informasjon.  

Man kan også måle bratthet ved hjelp av et (In)klinometer, som i de fleste tilfeller er et 
kompass med innebygd skala og nål for avlesing av bratthet (figur 3.5). Det finnes også 
apparater som kun har bratthetsmåling som funksjon og også kompass som benyttes til å måle 
vinkel på en siktelinje.  

I helninger med gradvis overgang til slakere terreng kan utløpssoner anslås ved å kalkulere 
fallhøyden (H) og multiplisere denne med 3 (3xH). Dette gir et estimat på hvor langt ut i 
terrenget skredet vil kunne bevege seg i horisontal avstand fra skredkrona. Trygg sone vil 
være utenfor denne avstanden. 3xH metoden tilsvarer omtrent 20˚ metoden, hvor man måler 
vinkelen på siktelinjen opp til skredkronen. Når siktelinjen er 20˚ eller lavere befinner man 
seg i trygg sone. 3xH-metoden gir en siktelinje på 18 grader. I helninger med brå overgang fra 
bratt til slakt terreng er utløpssonen kortere.  
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I tabellen nedenfor er metoder for måling av terrengbratthet og kalkulering av utløpssoner 
oppsummert.  

På kartet Avstand mellom høydekoter:  
<0,7mm mellom høydekotene 
(1:50.000) 
<0,35mm mellom høydekotene 
(1:100 000) Bratthet 

I terrenget Stavmetoden: 27˚ 
Pendelmetoden: 30  ̊
Klinometer, gjerne innebygd i 
kompasset (helningsvinkelmåler) 

På kartet 3 x fallhøyden (H): tilsvarer 20˚ 
regelen. Man multipliserer 
fallhøyden (H) fra dalbunnen 
opp til en potensiell skredkrone 
med 3 og får et grovt estimat av 
skredets horisontale rekkevidde. 

Utløpssone 

I terrenget 20˚ regelen: når man peiler på 
skredkrona og har 20˚ siktelinje 
eller lavere er man utenfor 
utløpssonen. 

Tabell 3.3: Beregning av bratthet og utløpssone 
Vi kan beregne bratthet og utløpssone både på kartet og i terrenget med enkle metoder. 

 

 
 

Bratthet i terrenget kan måles med enkle metoder ved hjelp av enten staver, kompass eller 
høydekoter på kart. 
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Figur 3.3 Stavmetoden  

Helningsvinkel måles ved å benytte stavene som i figuren over. Når den horisontale 
staven holdes midt på den vertikale staven og tuppen av staven berører overflaten er 

helningen 27º. Når den holdes mot toppen av den vertikale staven er helningen på 45º. Det 
er viktig at man er nøyaktig på følgende områder ved bruk av stavmetoden: Det skal være 
90 grader mellom stavene, stavene må holdes helt vertikalt og horisontalt, midtpunktet på 
den vertikale staven må være kjent og stavene må være like lange. Alle disse momentene 

kan være kilder til feil i målingen av helningens bratthet. 
 
 

 
Figur 3.4 Pendelmetoden.  

Det settes et avtrykk av den ene staven liggende i snøen, med stavtuppen pekende opp 
helningen. Håndtaket på staven løftes opp med tuppen stående igjen der tuppen ble markert i 
snøen. Håndtaket på den andre staven holdes inntil håndtaket på den første staven og henges 
vertikalt. Man senker så stavene slik at de danner en ”trekant” mellom stavene og avtrykket i 
snøen. Dersom tuppen på den vertikale staven treffer avtrykket i nederste enden er helningen 
30˚. Dersom staven treffer nedenfor merket er det brattere enn 30˚ og en avstand på 10 cm på 
nedsiden tilsvarer ca 3 grader tillegg, dvs. 33˚. 20 cm tilsvarer 36˚, osv. Tilsvarende kan vi 
lese av på oversiden, som gir lavere verdier for terrenghelningen, hvor 10 cm tilsvarer 27˚. 

Det er viktig å kontrollere at stavene er like lange, spesielt om man benytter staver med 
regulerbar lengde.  
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Figur 3.5 Klinometer og helningsvinkelmåler 

På bildet ser vi eksempler på (in)klinometer og helningsvinkelmålere for bruk i terrenget. Til 
venstre på bildet er det et kompass med helningsvinkelmåler, med mulighet til å peile vinkel 

til skredkrone. I midten en ren helningsvinkelmåler og til høyre helningsvinkelmåler med 
mulighet til å peile vinkler. 

 
Fig 3.6: Utløpssone: 20˚ regelen og 3x fallhøyden (H) 

Vi kan beregne en utløpssone ved å finne fallhøyden fra skredkrona, utløsningspunktet, 
multiplisere denne høyden med 3 og vi får et estimat på hvor langt horisontalt ut i 

terrenget skredet vil bevege seg. Dette gir en vinkel på 18̊. Alternativt kan vi peile mot 
skredkrona med en vinkelmåler. Er vinkelen 20˚ eller lavere er vi utenfor utløpssonen. 

 

3.5.7 Andre spesielt utsatte områder eller situasjo ner 
Sunn fornuft og litt kunnskaper om skred gjør at de fleste unngår snøskred i store snødekte 
helninger. Store fjellsider representerer også et terreng som det koster forholdsvis mye energi 
for en militær patrulje å forsere, i tillegg til at militære sikkerhetsbestemmelser ikke tillater at 
man beveger seg i slikt terreng. Det er derfor normalt ikke de største skredene som 
representerer den mest overhengende faren for militært personell. Når man beveger seg i 
skredutsatt terreng kan en lett overse mindre formasjoner som representerer fare for 
skredulykker. Følgende områder er eksempler på terrengformasjoner som man bør være 
spesielt oppmerksom på: 

 Bekkedaler (figur 3.7) 
Bekkedaler gir skjul, både taktisk og for været, og kan være fristende å benytte under 
fremrykning. Bekkedaler blir ofte brattere og dypere om vinteren. Skavler og oppbygging av 
snø kan resultere i skavlbrekk og/eller små utglidninger, store nok til å begrave personell. I 
tillegg representerer bekkedaler, som kan bli flere meter dype, en fare for at militært personell 
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kan falle utfor skavlene. Man bør også være forsiktig med å grave snøhuler i kantene på 
bekkedaler av hensyn til rasfaren. Kantene må undersøkes nøye før det gjennomføres aktivitet 
i tilknytning til bekkedaler. 

 

 Skavler på 3-5 m og høyere 
I sikkerhetsbestemmelsene er det satt en øvre grense på 5 meter høyde for skavler hvor det 
graves snøhuler. Man bør som et prinsipp vurdere brattheng eller skavler nøye allerede når de 
er 2 m eller høyere for å unngå utglidninger. Hardpakket fokksnø har en tetthet på 300-400 
kg/m3 og det skal derfor ikke mye snømasser til før en utglidning eller en snøblokk består av 
flere hundre kilo snø.  

 

 Lesider (figur 3.8) 
Under snøtransport avleires snøen på lesiden av formasjoner i terrenget. Snøtransport kan 
forekomme selv om det ikke har falt fersk snø, og økt vindhastighet gir økt opplagring. Små 
formasjoner på lesiden kan se ufarlige ut men kan i realiteten inneholde store mengder snø. 
Slike heng må undersøkes nøye. Snøtransport skjer allerede med vindstyrke fra 5 m/s og 
sterkere.  

 

 Soloppvarmede heng (mest aktuelt på sørligere bred degrader) 
Effekten av solstrålene varmer opp den øverste delen av snødekket og dette resulterer i at 
bindingene i snødekket svekkes. Det kan dermed oppstå en rask og uventet ustabilitet i 
snødekket. Den beskrevne effekten er mest aktuell på sørligere breddegrader, men solen kan 
også gi denne effekten i Norge på solvarme dager sent på vinteren. Når snødekket igjen 
utsettes for kulde styrkes bindingene i den øverste delen av snødekket igjen. 
 

 ”Skjulte” brattheng (figur 3.9) 
Skjulte brattheng kan til en viss grad leses av kartet hvor kotene er meget ujevne. Likevel kan 
det være vanskelig å umiddelbart lese disse av kartet. Høydekotenes plassering på kartet vil 
aldri være helt nøyaktig, og små, men bratte heng, kan dermed være skjult. Snødekket kan 
også skjule brattheng ved at snøens overflate kan være slakere enn bakken under. Større heng 
vil komme tydeligere frem av kartet da det vil være mange høydekoter med stor tetthet. 
Mindre heng har lettere for å være skjult på kartet. 

 

 Konvekse heng (mindre trykkfasthet, høye strekkref ter) (figur 3.10) 
På grunn av terrengets utforming gir konvekse heng mindre trykkfasthet i snødekket. Snøen er 
i konstant sig og over den konvekse delen av et heng vil det på sikt oppstå strekk i den øvre 
delen av snødekket og svekkelse av kreftene som virker mot tyngdekraften. Konvekse 
områder utgjør den terrengformen hvor det hyppigst blir registrert skred (29%), fulgt av skar 
og gjel (27%), botner (12%), nedenfor forankringssoner (12%), åpne skåler og bekkedaler 
(10%) og til sist svaberg (10%). 

 

 Fjernutløste skred 
Dersom det dannes et ustabilt sjikt av kantkornet snø eller begerkrystaller i snødekket er det 
mulig å utløse et skred i en nærliggende helling fra avstand (se kapittel 2 for detaljer om 
snøkrystaller). Et slikt ustabilt sjikt kjennetegnes ved at snødekket kollapser under påvirkning 
av ens egen vekt og kan gi drønnelyder i snødekket. Mekanismen som fører til fjernutløsning 
av skred består i at det oppstår en kollaps i det svake laget og luft presses ut. Kollapsen 
forplanter seg i et nærliggende heng. Kreftene som holder snødekket på plass kommer i 
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ubalanse og et skred kan oppstå. Man kan også utløse skred i et heng ved å passere i 
underkant av henget og skjære over trykkreftene slik at deler av snødekket sklir ut.  

 Terrengfeller (figur 3.11) 
Terrengfeller er områder hvor terrenget vil forverre situasjonen dersom skred skulle gå. 
Eksempler på dette er der hvor skredbanen går inn i skog, utfor skrenter, skredbaner med 
synlige steinformasjoner og bekkeslukter. 

 

 
 

 

 
Figur: 3.7 Bekkedal 

 I slike daler kan det være fristende å søke ly, grave snøgroper eller bruke som skjul for 
fremrykning. I realiteten representerer bekkedaler stor fare og bekkedalene må unngås 

når de er bygget opp med skavler.  
 

 
 

! Ferdsel i bunnen av bekkeslukter representerer stor fare for skred og skavlbrekk. 
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Figur 3.8: Leside  

Skissen viser hvordan snøen legger seg opp i en leside. Snøtransport starter allerede 
ved vindstyrker fra 5 m/s. 

 
 

 
Figur 3.9 Skjulte brattheng: Terrenghelning på kartet og i terrenget  

Vi ser av figuren at snøoverflaten ikke har samme bratthet som det virkelige 
terrenget. Snødekket kan derfor skjule små brattheng eller se brattere ut enn 

terrenget egentlig er. Samtidig kan terrenget i virkeligheten inneholde flere små 
bratte heng enn det som fremgår av kartet. Den røde stiplede linjen viser hvor bratt 
det kan være mellom 3 høydekoter hvor kartet oppgir en slakere helning på 40 m og 
dersom en kote er feil inntegnet ift. kotene på hver side. Den tynne stiplede linjen 

viser kotenes gjennomsnittshelning. 
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Figur 3.10 Konvekse heng 

I konvekse heng øker strekkreftene i snødekket som et resultat av den konvekse 
formen. Snødekket kan ligge og vente på en siste utløsende faktor, evt. bli selvutløst. 

 

 
Figur 3.11a: Terrengfelle: Skredbane ned  i  

bekkeslukt 

 
Figur 3.11b: Terrengfelle: Skredbane 

 utfor skrent/ned i vann/islagt vann 

 
Figur 3.11c: Terrengfelle: Skredbane ned i 

flatt terreng 
 

  
Figur 3.11d: Terrengfelle: Skredbane inn i skog 
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3.5.8 Tryggere terreng 
Eksempler på tryggere terreng er hellinger hvor snødekket er forankret av trær eller steiner, 
avblåste rygger eller rygger med fast fokksnø, terreng under 25 grader i bratthet og losiden av 
formasjoner. 
 
Snødekket kan til en viss grad forankres av terrenget og objekter i terrenget (figur 3.12). En 
må være oppmerksom på at anker som ikke stikker opp av snøen kan representere et område 
med større grad av omvandling av snødekket og dermed virke svekkende, og ikke 
forankrende, på snødekket.   
 
Terreng med god forankring av snødekket: 

- Trær og steiner forankrer snødekket. 
- Dette er mest effektivt når man har høy tetthet og størrelse på ankrene, samt høy 

fasthet på snødekket (skjær/strekk/trykkfasthet). Ankrene må ha en tetthet på under 10 
m og trestammene bør være på tykkelse med en legg. 

 
NB! Steinankere, spesielt når begravd, samt mindre busker og kjerr, kan være triggerpunkter 
grunnet oppbyggende omvandling som et resultat av et tynt snødekke og/eller varme fra 
bakken.  

   

Figur 3.12: Forankring av snødekket 
Figuren til venstre viser et eksempel på god forankring med stor tetthet på trærne (<10m) og 

til høyre et eksempel på forankringer som ikke har feste i det øverste snølaget.  
 

! Det behøver ikke å være 30º bratt der du er for at skred skal kunne utløses– det er nok 
at det er 30º et sted i hellingen. 

 

! I forbindelse med fare for fjernutløste skred må man være oppmerksom på at det 
kan være forskjeller mellom terrenghelling, snøhelling og bratthet på kartet – alle kan 

være forskjellige. 
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Figur 3.13: ”Følg rygg, vær trygg” 
Dette utsagnet er basert på at det er mindre bratt langs ryggene og at det er forholdsvis 

mindre snø på ryggene. Man må være oppmerksom på at rygger kan være bratte nok for 
skredfare, være dekket av et skredfarlig snødekke og eventuelt være utsatt for raskere 

omvandling av snødekket. 
 

Avblåste rygger kan som oftest anses som trygge (figur 3.13). Ryggene må da ikke ligge i 
skredbanen til andre skred. Ryggen(e) må ikke ha partier brattere enn 30 grader. Vær 
oppmerksom på at selv om rygger er mindre bratte og ofte er avblåst og har mindre snø, så 
kan snødekket være tynnere og gir raskere omvandling/kantkornet snø. Det kan derfor oppstå 
svake punkter langsmed og inntil rygger.  
Rygger kan være bratte nok til det kan gå skred. Det kan være vanskelig å vurdere rygger på 
avstand og man bør være oppmerksom på at deler av en rygg kan ligge i skjul slik at man ikke 
får gjennomført en fullstendig vurdering. 
 

 

! På og langs rygger kan snødekket være tynt og ha mange svake punkter. 

! Vær oppmerksom på at tilsynelatende gode forankringer i snødekket kan 

representere svake punkter hvor skred lett kan utløses. 
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3.5.9 Oppsummering terreng 
Tabellen nedenfor oppsummerer farlig skredterreng sett opp mot tryggere terreng (tabell 3.4). 
Vær oppmerksom på at det her refereres til tryggere terreng og ikke trygt terreng ettersom 
man ikke kan være helgardert mot skredulykker ved å følge et sett regler. Reglene er statiske, 
men forholdene er svært dynamiske og stadig i endring eller vanskelig å fastslå. 

 

Farlig skredterreng Tryggere terreng 
- 30-50 grader 
- lesider 
- få anker som stikker opp av snøen 
- store konsekvenser 

- 0-25 grader  
- losiden (vind-siden) 
- stor tetthet på forankringer  
- færre eller ingen konsekvenser 
 

Tabell 3.4: Oppsummering av farlig og tryggere terreng 

3.6 Fortløpende vurderinger under marsj 

3.6.1 Stabilitetstester 
Stabilitetstester tar forholdsvis lang tid å gjennomføre. En kompresjonstest tar gjerne 20-30 
minutter å gjennomføre (se hefte UD 6-81-8 Snøkjennskap). I henhold til statistikker som 
beskriver overlevelsessjansene for skredoffer vet vi at det er innen de første minuttene vi har 
størst sjanse for å finne overlevende. Redningspersonell kan normalt ikke fokusere på å 
gjennomføre stabilitetstester underveis i et redningsoppdrag på grunn av tidsknappheten. Men 
vi vet at det er skredfare i området. Fremrykning må derfor baseres på en best mulig planlagt 
trygg marsjvei og fortløpende vurderinger av været og snødekket fra overflaten under marsj. 
For å bli dyktig til fortløpende vurderinger kreves det mye trening.  

3.6.2 Fremherskende vindretning/lesider 
Det er viktig å kjenne til hva som er fremherskende vindretning i området, eventuelt hva som 
har vært fremherskende vindretning under og etter siste snøfall. Dette vil gi svar på hvilke 
sider i terrenget vi finner leheng og snøopplagring. 
 
Når man kommer i terrenget vil vindpåvirket snø på overflaten kunne gi oss nyttig 
informasjon:  

- Skavler vil bygge seg opp på lesiden av en rygg grunnet snøtransport (når vinden er 
over 5m/s). 

- Snødyner i heng tyder på snøtransport og vi vet med det også hvilken side snøen har 
lagt seg på. 

- Bølger i løs snø tyder på vindretning 90˚ på bølgene. Den bratte delen av bølgene 
ligger på lesiden. 

- Vindskapte småskavler i terrenget i hardere snø vil slipes ned slik at baugen blir 
liggende mot vinden ettersom vinden sliper bort løs snø og hard snø blir stående igjen. 

- Fonner bak trær og steiner bygger seg opp på lesiden og spissen på fonna peker i 
vindretningen.  

 
Vær oppmerksom på lokale vindforhold som kan gi mye variasjon innenfor et lite område. 

3.6.3 Test med stav i snødekket 
Vi kan teste snødekket fortløpende ved å stikke staven i snøen og få et inntrykk av lagdeling, 
sterke og svake lag, samt skarelag. Testen kan med fordel innøves parallelt med at man 
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gjennomfører undersøkelser av snødekket. Man vil da kunne sammenligne snøprofilen med 
inntrykket tester med staven gir. Stavtesten er meget rask og kan utføres flere hundre ganger i 
løpet av en marsj men gir ikke et fullgodt bilde av dype og svake lag, tynne glidesjikt og 
svake bindinger. Gjennom stavtesten kan man raskt oppdage endringer i snødekkets 
sammensetning fra en helning eller himmelretning til en annen. 

3.6.4 Ski-skjæringer (slope-/skicuts) 
Når man skjærer av snøen med skien på oversiden av skisporet i en helning kan man enkelt se 
om flaten glir lett ut. Denne testen gir et inntrykk av det øverste laget i snødekket, men gir 
ikke et godt bilde i harde flak og i dypere lag i snøen. 

3.6.5 Drønn/kollaps i snølaget 
Når man opplever drønn og kollaps i snødekket er det et signal på svakere sjikt i snødekket 
som kollapser. Kollapsen kan forplante seg og til og med utløse skred på avstand. 

3.6.6 Sprekkdannelser 
Sprekkdannelser i snødekket antyder at det er sig og strekkrefter i aktivitet. Sprekkene vil 
også være et tydelig tegn på lagdeling og glidsjikt. Under enkelte forhold vil man også 
oppleve at det oppstår sprekker i snødekket, foran skiene eller snøskuteren, som ”skyter” 
utover på tvers av helningen (shooting cracks). Dette tyder på at det er glidsjikt og spenninger 
i snødekket og dermed også ustabile lag (figur 3.14). 

 
Figur 3.14: Sprekkdannelser i snødekket 

Denne sprekken oppstod ifm. en mindre utglidning. Spenninger og ustabilitet i snødekket kan 
vise seg ved sprekkdannelser (shooting cracks) i øverste delen av snødekket. 
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3.6.7 Skred som nylig har gått/går eller små formas joner som sklir ut 
Mange steder i terrenget vil vi kunne observere skred som har gått eller små formasjoner som 
har sklidd ut. Uten å undersøke snødekket kan vi likevel danne oss en formening om, og en 
indikasjon på, skredfaren i området. 

3.6.8 Skredbaner og gjenvekst av skog 
I terrenget kan vi observere gamle skredbaner og gjenvekst av skog. Skredbanene indikerer 
skredterreng hvor det tidligere har gått skred. Det kan være store skred som har gått eller det 
kan være skredbaner hvor det jevnlig går skred. I gamle skredbaner vil vi også finne gjenvekst 
av skog. Gjenveksten ser vi som skog med annen tetthet, høyde eller sammensetning enn 
skogen ellers. Gjenveksten kan også delvis ha tatt igjen størrelsen på øvrig skog hvis det er 
lenge siden skredet gikk. Stor gjenvekst av skog gir forankringer, men det er fremdeles en 
skredbane (100-års skred?). I barskog vil gjenveksten de første årene ofte bestå av løvskog, 
som på vinteren gir renner i skogen med bladløse trær. 
 

 

3.7 Navigasjon 

3.7.1 Generelt 
Fremrykning gjennom skredutsatt terreng fordrer gode ferdigheter innen navigasjon. For å 
beherske navigasjon stilles det en del krav til basisferdigheter og kunnskaper innen lesing og 
forståelse av både kart og terreng. I tillegg til å kunne følge en planlagt rute, eventuelt den 
ruten som i terrenget viser seg å være den best egnede, må man til enhver tid vite hvor man 
befinner seg. 

Et område som er dekket av snø stiller større krav til navigasjonsferdigheter enn ved bar 
mark. Snødekket skjuler lendegjenstander som ellers ville være nyttige navigasjonspunkter. 
Kartet er en topografisk fremstilling av terrenget slik det arter seg uten snø. Derfor er det 
viktig å trene navigasjon vinterstid slik at utfordringene som snødekket gir minimeres. 

I tillegg til å øve planlegging på kart og lesing av kart, må personell som ferdes i terrenget 
vinterstid øve inn metoder for selve fremrykningen. Ved dårlig sikt kan det være aktuelt å 
benytte kompasspatrulje. Når man er usikker på hvor man er på kartet, er tilbakeskjæring en 
teknikk for å finne egen posisjon. Fremskjæring gir svar på hvor lendegjenstander man ser på 
kartet befinner seg i terrenget, eller hvor lendegjenstander man ser i terrenget befinner seg på 
kartet. Fremskjæring og tilbakeskjæring setter krav til god sikt for å kunne benyttes. 

3.7.2  Kompasspatrulje 
I dårlig sikt benyttes kompasspatrulje for å sikre at en patrulje holder en bestemt kurs i 
terrenget. Den som navigerer sender frem to personer på linje og disse fungerer som siktelinje 
for navigatøren. Navigatøren kan da enkelt korrigere marsjretningen. For å ha kontroll på 
avstander bør man telle skritt. Skrittelleren(e) kan benytte en snor med ”perler” eller lignende 
hvor hver ”perle” som trekkes over til andre enden av snoren representerer, eksempelvis, 
100m. 

Kompasspatrulje kan med fordel benyttes fortløpende uten stans med avstander mellom 
personellet som sikten tilsier. Ved svært dårlig vær og sikt må man vurdere om 
fremrykningen skal skje rykkevis. Den fremste rykker da frem så langt sikten tillater. Deretter 

Fortløpende vurdering av snødekkets overflate vil gi et godt grunnlag for å vite hvor 
snøen har bygget seg opp og være en tidseffektiv metode i forhold til det å gjennomføre 
stabilitetstester. Det er verdt å merke seg at man må grave i snøen for å gjøre en fullgod 

undersøkelse av snødekket. 
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følger resten av patruljen etter. Dette kan være svært tidkrevende men er også nøyaktig om 
man gjør alt rett. 

3.7.3 Tilbakeskjæring 
For å fastslå ens egen posisjon kan man benytte tilbakeskjæring. Man sikter på geografiske 
punkter i terrenget med kompasset, orienterer kompasshuset i forhold til kompassnålen og 
overfører deretter kompasskursene som linjer på kartet. Trekkes linjene bakover mot det 
området man antar man befinner seg i, og det benyttes 3 punkter, vil det avtegne seg en 
trekant mellom linjenes krysningspunkter. Avhengig av nøyaktigheten i dette arbeidet, vil ens 
egen posisjon være innenfor denne trekanten. Denne teknikken krever god sikt. 

3.7.4 Fremskjæring 
Når man skal finne igjen et geografisk punkt i terrenget på kartet kan man ta ut siktelinjen mot 
punktet og deretter trekke denne som en linje på kartet. Linjen trekkes fra det punktet man står 
i og fremover i retning av det ukjente punktet. Linjen vil da krysse den aktuelle 
lendegjenstanden. Likeledes kan man ta kompasskurs på kartet og bruke kompasset som 
siktelinje for å identifisere en lendegjenstand i terrenget som man ser på kartet. Begge disse 
teknikkene krever god sikt. 

3.7.5 Noen hint om navigasjon i snødekt terreng 
Et topografisk kart er et ”bilde” av terrenget uten snø, slik at man teknisk sett benytter et 
”sommerbilde” av terrenget når man navigerer vinterstid. Det nærmeste man kommer et 
”vinterbilde” av terrenget er skredkartene, som viser utløsningssonene (sone 1) og 
utløpssonene (sone 2), kalkulert etter NGIs beregningsmodell.  

Den største vanskelighetsgraden med navigasjon vinterstid er når det blir dårlig sikt, enten på 
grunn av tåke, fokksnø, nedbør (og vind) eller mørke. Akkurat som ved navigasjon i mørket 
blir forståelsen av avstand påvirket ved dårlig sikt. Avstander i synsfeltet virker lengre enn de 
er og man har ofte følelsen av å ha gått lenger enn faktisk distanse ved dårlig sikt eller i 
mørke. Når snøen dekker det meste av bakken, steiner og trær, samtidig som bekker og små 
vann fryser, blir landskapet ”jevnet ut”, både i utforming og i farge. Antall referansepunkter, 
og tydeligheten av dem, blir redusert og det blir viktigere å telle skritt for å holde kontroll på 
avstander for å vite hvor raskt man forflytter seg og hvor man til enhver tid befinner seg. 
Befinner man seg i skredutsatt terreng må det vurderes om fremmarsjen skal avvente til det 
blir bedre sikt for å unngå å selv bli tatt av skred.  

Det kreves noe øvelse for å fullt ut mestre navigasjon vinterstid men det er ikke nødvendigvis 
så komplisert. I tabellene nedenfor er faktorer som blir borte eller som forsterkes av snøen 
listet opp. 
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Faktorer som blir svekket eller forsvinner helt:  Merknad 

Bekker Vanskelig å følge, eller bruke som 
oppfang 

Vann, spesielt de små Vanskeligere å unngå kryssing og setter 
krav til nøyaktighet 

Overgangen mellom vann og myr Krever nøye navigasjon 

Små, bratte partier Fare for å passere i skredutsatte skrenter 

Veier og stier over skoggrensen Vanskelig å følge, eller bruke som 
oppfang 

Referansepunkter De blir færre/vanskeligere å se 

 Tabell 3.5: Faktorer som blir svekket eller forsvinner helt under snødekket 

 

 

Faktorer som forsterkes i snødekt terreng: Merknad 

Slukter og gjel Kan oppstå store hull eller skavler 

Enkelte bratte heng Terrenget kan være mindre bratt enn snøen, 
eller motsatt 

Veier, kraft- og grensegater i skog Kan synes på lengre avstander 

Tetthet i skog Økt ugjennomtrengelighet 

Oppkom i myrer Utrygt på ski eller med kjøretøy 

Tabell: 3.6: Faktorer som forsterkes i snødekt terreng. 
 

3.8 Rutekort 

3.8.1 Generelt 
Når man skal planlegge en trygg rute inn i et skredutsatt terreng vil en detaljert plan for ruten i 
form av et rutekort være til god hjelp. Rutekortet vil lede redningsinnsatsen gjennom trygge 
korridorer og i mindre grad resultere i snarveier og tilfeldige valg. Som for enhver plan i 
skredutsatt terreng må man være forberedt på å komme opp med alternativer der hvor 
terrenget og snødekket tilsier en endring i planen. Avdelinger på beredskap bør forberede 
marsjruter inn i områdene hvor det gjennom vinteren er planlagt øvelser eller hvor det øves 
regelmessig. 

3.8.2 ARTO – huskeord for rutekort 
Rutekort er en matrise /oversikt over ruten fordelt på kortere strekk med kartutsnitt, skisse og 
beskrivelse av terrenget. Huskeordet for rutekort er ARTO og står for Avstand, Retning, 
Terreng/ledelinje, Oppfang (og eventuelt Tid). I en taktisk setting vil en patrulje måtte lære 
seg de forskjellige strekkene og gjennomføre dem uten å bruke kartet. Det tvinger patruljen til 
å forberede seg på kartet, legge ruten gjennom trygge soner og følge nøye med på terrenget 
undervegs. Dette er gode prinsipper også for en avdeling som skal rykke frem til en 
skredulykke, selv om man da har mindre tid til rådighet til å detaljplanlegge marsjruten. 
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Fig. 3.15: Planlagt rute tegnet inn på topografisk kart i målestokk 1:50 000.  
Ruten er splittet opp i 4 LEG/strekk. Hvert strekk føres deretter  

inn med detaljer i ARTO-tabellen nedenfor. 

 

LEG Avst Retn Terreng Oppfang Tid 

SP     Base 1     

L1 2,5km 60gr Innlednvis bratt. Myromr. 
Småkuppert 

Bratt stigning. Høyde ØST 1,5 t 

L2 1,7km 15gr Stigning til vann i rute 
295 398. Deretter høyfjell 

Tregrense. Vann. Småkuppert 
høyfjellsterreng 

2 t 

L3 3 
km 

45 gr Høyfjell. Stigning Tap av hd til VEST. 
LEIGASTIND ØST 

2 t 

L4 3 km 40 gr Høyfjell. Vann Vann V og Ø for leg. 
Utoverbakke mot EP 

2,5 t 

Tabell 3.7: ARTO-tabell  
Denne tabellen utgjør selve ARTO, hvor hvert strekk, eller LEG, av ruten føres inn med 

detaljer om avstand, retning, terreng, oppfang og tid. 
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3.8.3 Eksempel på valg av marsjvei 
Vi skal i dette avsnittet se på et eksempel på valg av marsjvei. Rutevalget er først avtegnet på 
et topografisk kart i målestokk 1:50.000. Deretter er samme ruta avtegnet på et skredkart med 
kommentarer om farlig lende. Til sist er samme ruta avtegnet på et skredkart med forslag til 
alternativ trasé.  
 
Forutsetning: 
SKREDFARE 2 (Moderat skredfare) 

 

 

 
Bekkeutløp 

Bekkeutløp 

LZ 

Mål 11 

Bratt terreng 

 

Fig. 3.16: Opprinnelig planlagt rute tegnet inn på topografisk kart i målestokk 1:50 000 

ARTO er et nyttig hjelpemiddel for å sikre trygg marsjvei og at man forholder seg 
til den planlagte ruten. Avdelingen må øve jevnlig på bruk av ARTO for å redusere 

tidsforbruket i planleggingen. 
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LZ 

Bekkeutløp Bekkeutløp 

Skredfarlige 
områder, 
sone 2 

Skredfarlige 
områder, 
sone 1 

Mål 11 

 

Figur 3.17: Ruten tegnet inn på skredkart med kommentarer til passering av 
farlig område 
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Figur 3.18: Ruten avtegnet på et skredkart med forslag til alternative traseer 
(grønn stiplet linje). 

Vær oppmerksom på at den sydligste ruten involverer kryssing av islagt vann med de 
sikkerhetstiltak som det medfører. 

 
Til tross for at vi har planlagt en rute inn i et skredutsatt terreng, hvor vi har tatt i betraktning 
eventuelle skredfarlige områder, må vi underveis også gjøre fortløpende vurderinger av 
terrenget. Det kan være skjulte brattheng og bekkedaler i området, samtidig som man kan ha 
undervurdert terrengfaktoren, enten med henblikk på bratthet eller med tanke på oppbygging 
av snø (lesider). 
 

3.9 På skadestedet 

3.9.1 Parallelle skred 
Ved skredredning må faren for flere skred i nærliggende områder vurderes. I verst tenkte 
tilfelle vil man måtte vurdere om det i det hele tatt kan gjennomføres redningsoperasjoner i 
skredet hvis det er fare for flere skred. Man må være spesielt oppmerksom på bekkedaler og 
slukter som kan lede nye skred ned i skredbanen, eventuelt skred som har samme utløpssone 
som det som allerede har gått, nærmere bestemt parallelle skred. Samtidig må man være 
oppmerksom på etterskred eller parallelle skred som kan ha utløpssone i det området som 
redningsorganisasjonen etableres i.  
 



 31 

 
Figur 3.19: Parallelle skredbaner 

Vær oppmerksom på parallelle skredbaner, med felles utløpssone, hvor det ennå ikke 
har gått skred. Parallelle skredbaner kan representere en stor risiko for 

redningspersonell og i beste fall utsette en redningsoperasjon. 
 

3.9.2 Etterskred 
Etterskred går i tidligere skredbaner etter oppbygging av ny snø. Uten oppbygging av ny snø 
er det sjelden det går nye skred i samme skredbane. Selv om bruddkanten kan se truende ut vil 
den under normale omstendigheter ikke løsne. Kreftene ovenfor bruddkantene er normalt sett 
i balanse/utlignet. Men vi vet at vi har å gjøre med en glatt skredbane. Dersom det er sterk 
vind (kuling) i området vet vi at snøoppbyggingen i skredbanen kan gå så mye som 10 ganger 
raskere enn et vanlig snøfall. (moderat vind = 4 ganger). I løpet av 1-3 timer kan det allerede 
være fare for etterskred.  
Det kan ved sterk vind også bygge seg opp nytt snødekke uten at det er nedbør, det vil si med 
snøtransport av tidligere falt snø (omfordeling). 
Dersom det er mannskaper nok tilgjengelig og man er i tvil om snøoppbygging i skredbanen 
bør 1 person dedikeres som skredvakt for å følge opp snøoppbyggingen i skredbanen. 
 

 
 

3.10 Avbruddskriterier 
Med tanke på avbruddskriterier for en redningsoperasjon er det vanskelig, om ikke umulig, å 
gi gode svar eller en fasit. Skadestedsleder/fagleder skred må fortløpende vurdere sikkerheten 
til personellet involvert i redningsarbeidet. Det moralske aspektet ved ikke å gripe inn i en 
situasjon hvor menneskeliv er truet veies direkte opp mot å risikere liv og helse til 
redningspersonellet (kostnad versus gevinst). I tillegg er det usikkert hvorvidt man kan redde 
noen i live og denne usikkerheten stiger etter hvert som tiden går. 

! Ved etablering av skadestedsledelse må man ta i betraktning parallelle skredbaner, 

faren for nye skred og etterskred. 
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Det kan være en vanskelig avgjørelse, men når faren for at redningspersonell i en organisert 
redning står ovenfor stor fare for selv å bli tatt av skred, må skadestedsleder sterkt vurdere å 
avvente med å bevege seg inn i området til situasjonen stabiliseres eller er nøyere vurdert. 
 
Hver sivil organisasjon involvert i skredredning må kunne antas å ha bestemmelser eller å ha 
gjort seg opp en formening om avbrudskriterier for redningsoperasjoner, det vil si hvilke 
kriterier som gjør at risikoen for deres personell er uakseptabel. Det er viktig at en militær sjef 
som leder en redningsoperasjon hvor det er sivile aktører involvert tar hensyn til vurderingene 
som gjøres av de eksterne deltakerne eller deres organisasjon(er).  
 
Hensikten med risikovurderinger er å redusere risiko til et akseptabelt nivå som står i forhold 
til gevinsten man oppnår ved å løse et oppdrag. Den som står ansvarlig for en 
redningsoperasjon må derfor ta stilling til risikoen ved oppdraget og eventuelle konsekvenser 
og veie dette opp mot sjansene for å redde liv. Vurdering av risiko under organiserte 
skredredningsoppdrag må ses i sammenheng med overlevelsessjansene for skredtatte i forhold 
til tiden som har gått. Tiden det tar å samle en redningsorganisasjon og rykke ut til 
skadestedet reduserer mulighetene til å redde liv. Ettersom det etter ca 35 minutter er mindre 
enn 34 % overlevelsessjanser for de som er begravd levende, og at det er svært liten 
sannsynlighet for overlevelse etter 90 minutter, vil det ikke være akseptabelt å løpe noen 
risiko for redningspersonellet utover dette tidsaspektet. 
 

 

4 Redning ved snøskredulykker 

4.1 Innledning 

4.1.1 Generelt 

I Norge omkommer gjennomsnittlig 5-6 personer i snøskred årlig. Personell fra Forsvaret har 
vært involvert i flere skredulykker. Ifm snøskred mistet Forsvaret i 1986 16 soldater i 
Vassdalen, 1 kadett i 1992 i Setesdalen og 1 soldat på Kvamskogen i 1994. 

For skredtatte reduseres muligheten for å overleve raskt og derfor er det viktig at Forsvaret 
har materiell og kunnskaper til å finne skredtatte så hurtig som mulig. I Forsvaret skal både 
befal og mannskaper gjennomgå grunnleggende utdanning innen kameratredning. 

4.1.2 Krav til kompetanse 

Direktiv for kompetansekrav til avdelinger innen vintertjeneste for landmilitær virksomhet i 
Forsvaret trådde i kraft høsten 2008. Direktivet skal sikre at Forsvarets avdelinger innehar 
befal med ensartet kompetanse innenfor vintertjeneste, herunder også kompetanse innenfor 
skredfarevarsling og skredredning. Kompetansen skal samsvare med regler, 
sikkerhetsbestemmelser og krav til utdanning innen vintertjeneste. 

 

4.2 Organisering av redning nasjonalt og i Forsvare t 

4.2.1 Ansvar og myndighet 

Justis- og Politidepartementet ved Rednings- og beredskapsavdelingen har det overordnede 
administrative samordningsansvar for land-, sjø- og flyredningstjenesten. 

Når faren for tap av redningsmannskapenes liv er til stede, må det vurderes hvorvidt 
redningsoperasjonen skal avbrytes. 
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Redningstjenesten er operativt organisert med to hovedredningssentraler (HRS) og 28 lokale 
redningssentraler (LRS) som tilsvarer antall politidistrikt, herunder Sysselmannen på 
Svalbard, samt 16 flyredningssentraler. 

Norsk redningstjeneste utøves gjennom et samvirke mellom offentlige etater, frivillige 
hjelpeorganisasjoner og private selskaper som har egnede ressurser. 

Ved skredulykker vil politiet benytte tilgjengelig og nødvendig sivil og militær hjelp. 
Forsvarets avdelinger er organisert på en slik måtte at de effektivt kan brukes til redning: i lag, 
tropper og kompanier med terrenggående kjøretøyer, samband, sanitets- og bivuakkutstyr, 
samt ledelsesapparat. Brigade Nord har gjennom vinteren en forsterket 
skredredningsberedskap i indre Troms, hvor inntil 3 av utdanningsbataljonene rullerer på å 
stille personell og materiell på beredskap. 

 

 

 

4.2.2 Hovedredningssentralen (HRS) 

Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner. 
Den operative koordinering av aksjoner skjer enten direkte fra en av de to 
hovedredningssentralene som er lokalisert i Bodø og på Sola ved Stavanger, eller gjennom en 
av de 28 lokale redningssentraler. 

Ansvarsområdet mellom HRS Nord-Norge og HRS Sør-Norge deles på 65 grader nord – 
langs grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylker. 

Melding om ulykker gis over nødnummer 112 som går til nærmeste politimyndighet. Melding 
om savnede gis til politiet, eller til HRS. 

4.2.3 Lokal redningssentral (LRS) 

De lokale redningssentraler er etablert ved landets 27 politidistrikter og hos Sysselmannen på 
Svalbard. Også disse har en redningsledelse med representanter fra offentlige etater, med 
politimesteren som formann. Sentralene bemannes med politiets embets- og tjenestemenn og 
andre personer det kan være hensiktsmessig å ha med i den enkelte redningsaksjon (rådgivere 
utpekt av politimesteren). LRS vil holde aktuell HRS fortløpende oppdatert om hendelser i 
eget distrikt. 

Ved ulykker og nød må LRS vanligvis opprette et fremskutt ledelsesapparat ute på 
skadestedet. Innsatslederen (IL) utpekes av LRS og vil normalt komme fra politiet med 
assistanse fra for eksempel en fagleder helse eller fagleder brann. Det er etablert visse mønstre 
for hvorledes dette skal gjøres. Det er et fleksibelt opplegg og kan tilpasses den konkrete 
ulykke. 

Ved ulykker i landdistriktene vil normalt politiets representant i lokalsamfunnet, 
lensmannskontoret, bli tildelt rollen som IL. Denne etatens lokalkunnskap vil være til stor 
nytte. 

 

 

Redningstjenesten i Norge er organisert i 2 hovedredningssentraler og 28 lokale 
redningssentraler. 

Gjennom vinteren har Forsvaret skredredningsberedskap i indre Troms. 
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4.2.4 Innsatsleder (IL) 

Innsatslederen er politimesterens stedlige representant. Denne funksjonen omtales i enkelte 
tilfeller som skadestedsleder. Den som kommer først frem til skadestedet, uavhengig av 
organisasjon, skal lede arbeidet i skredet frem til IL kommer og overtar. Alt personell på 
skadestedet er underlagt innsatslederen. IL organiserer skadestedet, samordner innsatsen til 
sine undergitte og har ansvar for å skaffe nødvendige ressurser gjennom lokal redningssentral. 
IL skal bære grønn vest med tekst "Innsatsleder" på rygg og bryst. Han oppretter kommando-
plass (ILKO) og leder innsatsen derfra.  

 

 

 

4.2.5 Innsatsleders kommandoplass (ILKO) samt bemanning a v kommandoplass (KO) 

Innsatsleders kommandoplass kan bli opprettet i hus, bil, beltekjøretøy eller i friluft. Den bør 
ligge så nær skadestedet som mulig uten at det kommer i konflikt med annet arbeid på 
skadestedet. Oppholdsstedet skal være sikkert og oversiktlig, gi arbeidsro samt være tydelig 
og synlig for andre med tilknytning til skadestedet. Det må være samband til LRS/HRS fra 
kommandoplassen. 

ILKO bemannes av innsatsleder og hans stab. 

En vurdering av ulykkens omfang, tid og midler til disposisjon bestemmer antall personer 
som bør virke i ILKO. Ved en snøskredulykke bør følgende personell bistå IL: 

- Fagleder skred 

- Fagleder helse 

- Fagleder orden 

- Fagleder samband 

Samtlige fagledere skal arbeide etter gjeldende tiltakskort1 for den enkeltes funksjon. 

 

 

 

4.2.6 Forsvarets bistand i snøskredredning 

Forsvarets avdelinger kan bli delaktig i redning ved skredulykke på to forskjellige måter: 

- Lokal politimyndighet anmoder en militær avdeling om å bistå i redning som er 
igangsatt eller er i ferd med å bli det. Anmodningen kan omfatte både personell og materiell. 
Når det står om menneskeliv skal en slik anmodning etterkommes. 

                                                 
1 Tiltakskortene er produsert av Norges Røde Kors Hjelpekorps og de revideres årlig. 

Personell med fagekspertise innenfor helse, skred, orden og samband bistår innsatsleder 
i kommandoplassen. 

Innsatssleder utpekes av lokal redningssentral og er Politimesterens stedlige representant. 
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- En militær avdeling iverksetter selv redning etter at enten militært eller sivilt personell 
er involvert i en skredulykke. Politiet overtar ledelsen når de ankommer skredområdet og 
innsatsleder melder fra når han/hun overtar ledelsen. 

 

 

 

Når lokal politimyndighet anmoder om støtte, vil redningsarbeidet bli ledet av politiet. 
Forsvarets avdelinger vil da inngå med personell og materiell der det er behov. Befal kan bli 
brukt som fagledere eller i andre lederfunksjoner. Avdelingen som møter på et skadested som 
redningsmannskaper, skal stanse i venteområdet for hjelpemannskaper, og sjefen tar kontakt 
med skadestedslederen. 

Dersom en militær avdeling selv er rammet av skredulykke, skal den militære sjef straks 
iverksette redning med de midler han har til rådighet. 

Det er viktig at arbeidet organiseres best mulig etter gjeldende nasjonale retningslinjer fra 
begynnelsen. Da kan politiet overta ledelsen uten endring i arbeidet, som vil bli slik både 
politi og andre institusjoner kjenner fra øvelser. Samtidig som arbeidet begynner, må lokal 
redningssentral og nærmeste enhet varsles. 

En militær avdeling som starter redning før politiet overtar iverksetter alle nødvendige tiltak. 
Sjefen for den militære avdeling kalles "sjef på skadestedet". 

Tittelen innsatsleder (IL) brukes ikke på militært personell, da dette er en politioppgave. Sjef 
på skadestedet utfører de gjøremål som er beskrevet for innsatsleder inntil denne overtar. Sjef 
på skadestedet tar ut fagledere blant sine undergitte. Avhengig av hvilke organisasjoner som 
blir tilkalt og omfang av skredulykken, etter at innsatsleder har overtatt, vil befal bli benyttet 
som rådgivere, fagleder skred eller i andre funksjoner.  

Det er en forutsetning for effektiv redning at skredleder og mannskaper i de nevnte 
lederfunksjoner har fått opplæring. Arbeidet vil gli lettere hvis det på forhånd er forbindelse 
med institusjoner og myndigheter, slik at partene kjenner hverandre og er klar over de 
forventninger som stilles. Arbeidet med søkestenger krever også øvet mannskap, gjerne 30 
personer eller flere, avhengig av skredets størrelse og helst flere. Disse mannskapene kan 
danne fortroppen og etter hvert gi mindre erfarne folk så mye veiledning at også de kan gjøre 
en kompetent innsats. Igangsetting og organisering av aksjonen bør helst være planlagt og øvd 
slik at kjernegruppen kan begynne å søke uten forsinkelse. Slik de geografiske forhold er i 
Norge, bør imidlertid en leder i redningsarbeidet være forberedt på å improvisere både når det 
gjelder mannskap og utstyr. 

En avdeling (bataljon eller tilsvarende) bør vinterstid ha oversikt over hvem som er utdannet i 
redningsarbeid, og øremerke disse til ledere. 

Avdelingen må vite hvor nærmeste lavinehunder finnes og hvordan hundeførerne varsles. 
Godkjente lavinehundekvipasjer finnes i lokalmiljøet og spesielt i områder hvor skred går 
regelmessig. I tillegg til Forsvarets egen utdannelse og trening av lavinehunder, utdannes også 
lavinehunder gjennom Norske redningshunder. 

 

Forsvaret kan etter anmodning fra sivile myndigheter bistå i redningsarbeidet ved 
skredulykker. 
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4.2.7 Skredredningsberedskap 

 Generelt 

Enhver avdeling som gjennomfører trening og øving i snøskredfarlig terreng, må planlegge 
nødvendige tiltak for eventuelle skredulykker. Muligheter for redning kan bestå av etablert 
beredskap eller utpekte personer i egen avdeling som på kort varsel kan rykke ut og forestå 
søk. Trening og vurdering av standpunkt innen kameratredning inngår som en del av 
avdelingens mulighet for redning. 

 Sivil beredskap ved ulykker 

Dersom en ulykke inntreffer vil det sivile beredskapsapparat iverksette redning koordinert 
gjennom en av hovedredningssentralene (se punkt 4.2). 

 Skredberedskap i indre Troms 

Ved en situasjon der personell tatt av skred ikke blir funnet umiddelbart, vil Brigade Nord, 
med tilgjengelige ressurser, iverksette og/eller fortsette søk. Tid er den mest kritiske faktor.  
Brigade Nord har derfor etablert en skredberedskap i indre Troms for umiddelbart å kunne 
fortsette søk etter savnet personell dersom kameratredning ikke fører frem. 
Beredskapsplanene bygger på å rykke ut med trent personell fra den garnison som ligger 
nærmest ulykkesstedet. Brigaden pålegger underavdelingene trening på enkeltmannsnivå og 
avdelingsnivå innenfor henholdsvis kameratredning og organisert redning, samt utdanning av 
hundeekvipasjer til søk i skred. Brigaden forvalter også skredredningssatser til bruk ved 
trening og reelle ulykker. Ved en skredulykke vil brigaden varsle den avdeling det er mest 
hensiktsmessig å rykke ut med og gjennomføre redningsoppdraget. Dersom det er 
helikopterressurser tilgjengelig vil man også benytte lufttransport under redningsaksjonen. 

Brigade Nord vil lede og koordinere involverte avdelinger. 

 Utdanningsnivå militære mannskaper 

Enhver avdeling som ferdes i terreng der skred kan gå skal prioritere utdanning innenfor 
kameratredning. Mannskapene må gis grunnleggende trening på det skredrelaterte materiellet 
de har utlevert. Dette innebærer trening i bruk av skredsøker, bruk av søkestang, utgraving av 
skredtatte, grunnleggende førstehjelp og evakuering. Utdanning i kameratredning bør 
inkludere trening på lagsnivå slik at man organiserer seg og gjennomfører en mest mulig 
organisatorisk og effektivt utnyttelse av personellet involvert i søket. 

Det er viktig å øve enkeltmannsferdigheter og kameratredning på lagsnivå, og beherske dette, 
før man utvider trening til større, komplekse senarier.  

Ved en ulykke som involverer militært personell, er lokal avdelingssjef leder for 
innsatsen inntil Politimesterens representant overtar. 
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Figur 4.1: Mannskaper i gang med overflatesøk 

 Utdanningsnivå lag og patruljer 

Mindre avdelinger, herunder patruljer og lag, som skal ferdes i skredutsatt terreng bør utstyres 
med kameratredningsutstyr og være trent i bruk av dette materiellet. Hvert medlem i 
patruljen/laget bør være trent bruk av kameratredningsutstyret og laget bør i tillegg ha trent på 
kameratredning i lagsrammen. Patruljefører/Lagfører bør kunne vurdere faren for etterskred, 
parallelle skred og en trygg evakueringsakse for å ivareta sikkerheten under søket.  

 Utdanningsnivå militære mannskaper på skredberedsk ap 

Mannskaper som står på skredberedskap må ha inngående kjennskap til kameratredning og 
arbeid i organisert søk, herunder bruk av søkemidler, utgraving og evakuering av skredtatte, 
organiseringen av et skadested og eventuelt samhandling med andre aktører i skredredning. 
Mannskapene bør også ha kjennskap til materiellet i skredredningssatsene og bruken av dette. 
Som et ledd i forberedelsene må trening og øving ha vært gjennomført før beredskapsperioden 
inntreffer. 
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Figur 4.2: Soldat utstyrt med søkestang, spade og skredsøker 

 

 Utdanningsnivå militær fagleder skred 

Fagleder skred er innsatsleders rådgiver og den som koordinerer og leder arbeidet i skredet.  

Fagleder skred må ha gjennomført skredredningskurs og bør ha gjennomført 
skredfarevarslingskurs og Norsk vinterkurs. Kursene gjennomføres ved Forsvarets 
vinterskole. I tillegg må fagleder skred ha flerårig erfaring fra vintertjeneste og ferdsel i fjellet 
vinterstid.  

 

 

 

4.3 Kameratredning 

4.3.1 Generelt 

Det påligger befalingsmenn som ferdes i områder der det kan gå snøskred, et ansvar for å 
ivareta egen sikkerhet. Gjennom opplæring og holdninger skal Forsvaret for enhver pris 
unngå at personell blir tatt av snøskred. Dersom ulykken likevel inntreffer, er kameratredning 
det som oftest redder liv. Kameratredning vil si at en avdeling eller personell straks etter 
snøskred, iverksetter søk med de hjelpemidler de har på stedet. Sjansen for å overleve 

!  Personellet som inngår i skredberedskap må beherske bruk av søkemidler, samt 
utgraving, behandling og evakuering av skredtatte. I tillegg må personellet kjenne til 

organisering av skadestedet og den organiserte innsatsen i skredet. 
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reduseres dramatisk med tiden skredofferet ligger under snøen. Kameratredning er derfor 
metoden som kan redde flest mulig liv. Enhver som ferdes i terreng der snøskred kan gå, skal 
ha nødvendig utstyr for å kunne iverksette kameratredning, samt beherske bruk av materiellet 
som er utlevert. Dette innebærer at samtlige mannskaper skal gis nødvendig opplæring i bruk 
av søkestang og skredsøkere. Grunnleggende førstehjelpsopplæring skal være gjennomført og 
teknikk for utgraving av skredtatt skal være kjent.  

 

 

 

4.3.2 Utstyr 

Enhver som ferdes i skredutsatt terreng bør som minimum medbringe kameratredningsutstyr 
som: 

- søkestang 

- spade 

- skredsøker 
 

 

 

Figur 4.3: Kameratredningsutstyr 
Minimumsutstyr til kameratredning er spade, søkestang og skredsøker. 

 

!  Kameratredning er det viktigste tiltaket for å redde liv. Det er de første minuttene etter 

at et skred har gått at sannsynligheten for å finne overlevende er størst. 
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Tid er den kritiske faktor og det tar tid å lokalisere skredtatte som ikke er synlige fra 
overflaten. Overnevnte materiell er nødvendig for hurtig lokalisering og utgraving av 
skredtatte. 

 

 

 

4.3.3 Gjennomføring av kameratredning 

Når ulykken først er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Nedenfor er de viktigste 
gjøremålene listet og rekkefølgen på disse er ikke det viktigste. 

- Forsøk å følge med på hva som skjer i skredet når det går 

- Ring 112 hvis mulig 

- Vurder egen sikkerhet 

- Anslå det mest sannsynlige området for funn 

- Sett i gang søk med skredsøker 

- Parallelt med søk med skredsøker, sett i gang med hurtigsøk, punktsondering og evt 
merking 

- Start systematisk og grundig overflatesøk i hele området 

- Fortsett med skredsøker og grundig overflatesøk til organisert redning er etablert. 
Dersom man ikke har funn med skredsøker eller i overflaten, iverksett søkelinje etter 
grundig overflatesøk og ta ut primær søketeig.  

- Forberede mottak av den organiserte redningsstyrken (tidligst etter 45 min) 

 

Figur 4.4: Varsling til lokal redningssentral på telefonnummer 112 

 

Søkestang, spade og skredsøker gir til sammen en større mulighet for raskt å finne 
forulykkede. Når kun 2 av de forannevnte effektene nyttes, øker tiden det tar å finne og 

grave ut den forulykkede dramatisk. 
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4.3.4 Varsling 

Varsling ved skredulykker er viktig, men det avhenger av telefondekning, sambandsmidler 
tilgjengelig, avstanden til bebyggelse og muligheten for at redning skal komme til unnsetning. 
Dersom samband er tilgjengelig skal det varsles umiddelbart. 

 

 

Her er noen retningslinjer for varsling dersom samband ikke er tilgjengelig eller ved 
manglende telefondekning: 

 Flere personer tilstede 

En person varsler og resterende personell iverksetter kameratredning. Dersom været er dårlig 
eller ustabilt bør 2 mann dra etter hjelp umiddelbart. 

 Kun to personer tilstede 

Begge starter kameratredning og holder på med dette i 40 minutter. Deretter kan en person gå 
etter hjelp dersom vær- og føreforhold, og situasjonen ellers tillater dette. Er faren for å gå seg 
bort overhengende bør begge gå hjelp. 

 Kun en person tilstede 

Han/hun gjennomfører kameratredning i 40 minutter og går så etter hjelp. 

Dette er retningslinjer for varsling og må brukes som det. Årsaken til at vi gjennomfører 
kameratredning i 40 minutter, er at sjansen for å finne personell i live inntil da er størst. De 
som har overlevd i 40 minutter har ofte muligheter til å overleve inntil 90 – 120 minutter fordi 
de har luftlomme rundt nese og munn. Dersom det er få personer til stede er det viktig å få 
tilført hjelpemannskaper slik at disse kan delta i redningsarbeidet. 

 

 

 

4.3.5 Kameratredning - trening og huskeliste 

Som grunnlag for trening, og også som en huskeliste for kameratredning, er det utarbeidet et 
Kameratredningskort (vedlegg 1 og 2). Hensikten med kortet er å forenkle både trening og 
gjennomføring av kameratredning. Det er også ment at kortet skal lamineres og kunne 
benyttes som en huskeliste i en reell situasjon. Innholdet er forenklet for å unngå at den som 
trener blir opphengt i gjøremål som hører til det organiserte redningsarbeidet. Det er også tatt 
utgangspunkt i at personellet som er rammet, er utstyrt med skredsøker.  

Dersom man skal gjennomføre kameratredning uten at personellet er utstyrt med skredsøkere, 
må punktene som omhandler elektronisk søk utelates. Det må i stedet tas ut primær søketeig 
basert på observasjoner, funn, spor og sannsynlighet for funn og gjennomføre søkelinje etter 
at overflatesøket er utført. 

Hurtig overflatesøk gjennomføres flere ganger før man går over på grundig overflatesøk. 
Søkelinjer må ikke iveksettes før man er sikker på at overflaten er nøye gjennomsøkt. 
Unntaket er dersom man meg stor sannsynlighet kan si at personen ligger begravd innenfor et 

Dersom samband er tilgjengelig skal ulykken varsles umiddelbart. 

!  Dersom samband ikke er tilgjengelig må man gjennomføre søk i 40 minutter før man 

eventuelt forlater skadestedet for å varsle. 



 42 

begrenset område og kan ta dette området ut som primær søketeig. Overflatesøket vil i dette 
tilfellet ta kortere tid før man iverksetter en søkelinje.  

 

4.4 Organisert redning 

 

Figur 4.5: Prinsippskisse for organisering av skadestedet 

 

4.4.1 Førsteinnsats 

 Bakgrunn og generelle tiltak 
Tidsaspektet er helt avgjørende for utfallet av en snøskredulykke. Med dette som 
utgangspunkt deles redningsinnsatsen inn i faser, for lettere å kunne se hvor man kan spare 
tid. Fasene er varsling, mobilisering, utrykning og innsats. De mest krevende fasene er 
utrykning og innsats fordi både utrykningsvei, vær- og føreforhold, transportmidler og 
forholdene på ulykkesstedet, varierer fra gang til gang. 
Det skal stilles store krav til redningsmannskapene i alt fra navigasjon og fysisk form, til 
faglige kunnskaper og ferdigheter. Førsteinnsatsgruppen må være samtrent og fysisk rustet. 
Dette bør ligge til grunn for utvelgelsen av personell til førsteinnsats ved skredulykker.  
 

Det er svært viktig å innøve rutiner slik at man ikke trenger å improvisere med hensyn til 
HVA som skal gjøres, men heller med hensyn til HVORDAN de enkelte tiltak skal 
iverksettes. Førsteinnsats i organisert redning ved skredulykker har to hovedformål, nemlig å 
komme hurtig og sikkert i gang med søk etter skredtatte (livreddende innsats) for deretter å 
forberede innsats fra store mannskapsstyrker. 
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 Sikkerhet 
Den første sikkerhetsvurderingen må knyttes til selve veivalget frem til skredområdet. Det må 
legges en plan for hvordan utrykningen skal foregå, og denne planen må gis til nest høyere 
kommandomyndighet slik at de er orientert om veivalg og transportmiddel. Dette gir 
redningsledelsen en pekepinn på hvor lang tid det tar før førsteinnsatsgruppen er fremme på 
ulykkesstedet. Veivalget må være trygt, sett på bakgrunn av topografi, snø- og værforhold (se 
kapittel 3). 
 
Det faktiske veivalget må stadig kontrolleres opp mot den planlagte ruten og tegnes inn på 
kartet. Så snart som mulig må nøyaktige rutevalg meddeles koordinerende myndighet med 
nærmere redegjørelse for særlig skredfarlige og usikre områder. Hvis mulig merkes ruten inn 
mot ulykkesstedet med merkebånd, lightsticks eller lignende.  Hovedstyrken velger ofte 
samme rute som førsteinnsatsgruppen, så det bør tas hensyn til at et større antall personer og 
tungt utstyr på kjøretøy kommer etter.  
 
Når gruppen er underveis bør de også merke seg tidligere skredaktivitet i området og mulige 
utløpssoner for selvutløste skred i nærheten av den valgte veien. Brattheten av leheng i 
nærheten av den valgte veien må tas hensyn til for eventuelle justeringer av planlagt rute (se 
kapittel 3). 

 
Figur 4.6: 20-gradersregelen 

 
 
Når førsteinnsatsgruppen ankommer ulykkesstedet må de vurdere faren for etterskred. Av 
betydning her er sikt til aktuelle utløsningsområder og vær-, snø- og terrengforhold.  
 
Videre må kartreferanse for skredområdet verifiseres og størrelse og form/type på skredet må 
vurderes. Spesielle terrengformasjoner, kraftlinjer, bygninger og eventuell annen 
infrastruktur, må registreres og meldes til redningsledelsen med tanke på helikoptertrafikk inn 
og ut av området. 
 
Dersom det er fare for etterskred må det utplasseres en skredvarsler, hvis oppgave er å 
vurdere oppbyggingen av snø i skredbanen samt faren for parallelle skred. Skredvarsleren skal 
varsle personell i skredområdet dersom faren for etterskred øker. Skredvarsler må plasseres 
slik at han har anledningen til å vurdere snøen i skredbanen. Han skal varsle omgående med 
egnet varslingsutstyr (signalpistol, fløyte, rop), og ellers melde ifra dersom været eller mørket 
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gjør at han ikke lenger ser det aktuelle området. Skredvarsleren bør byttes ut ofte, spesielt i 
dårlig vær. 
 
Hvis det umiddelbart er mange personer i innsats, skal det opprettes en telleport i skredets 
ytterkant hvor telleposten fører kontroll med hvem som befinner seg i skredet. Denne har også 
ansvar for å informere mannskapene om avtalt fluktvei i tilfelle etterskred.  
 
Vi ser straks at sikkerhetsrelaterte gjøremål vil kunne gå på bekostning av effektiviteten i 
søket. Det beste tiltaket for å redusere risiko og oppnå effektivitet kan være å redusere antall 
personer i innsats, eller midlertidig å trekke ut personer som ikke direkte inngår i den 
organiserte innsatsstyrken. Før innsats i skredet skal innsatspersonellet være iført 
hensiktsmessig bekledning og mannskapene skal være utstyrt med skredsøkere. 
 

 
 

 Organisering og ledelse 

Førsteinnsatsgruppen setter fra seg overflødig utstyr på samleplass utstyr/depot, som velges ut 
med tanke på sikkerhet og vindretning (på grunn hensynet til lavinehund). Dette er viktig da 
etterfølgende mannskaper og kjøretøyer tar utgangspunkt i området hvor utstyr allerede er 
plassert og vil etablere seg der. En person bør være dedikert til oppgaven med tidlig å ta ut 
egnet landeplass, og dirigere eventuelt helikopter ved landing. Gruppen bør være iført 
refleksvester med påførte arbeidstitler og på forhånd være klar over hvem som skal påta seg 
lederjobben i redningsarbeidet.  

Førsteinnsatsgruppen bør skaffe seg en oversikt over situasjonen i skredet. Leder for 
førsteinnsatsgruppen tegner skisse av skredet etter gjennomført hurtigsøk og grundig 
overflatesøk, som en del av arbeidet for å bestemme en primærsøketeig. Detaljene i skissen er 
viktige og all viktig informasjon skal være med, herunder skispor inn/ut av skredet, funn osv. 
Skissen er i tillegg viktig for å kunne kommunisere både med aktører i og utenfor skredet. 
Sett flest mulig inn i aktivt søk og bytt ut søkemannskaper regelmessig hvis mulig! Når 
mannskapssituasjonen tillater det bør forberedelser til en større organisert redningsaksjon 
settes i gang. 

Den store utfordringen på skadestedet er å arbeide tilstrekkelig effektivt og raskt, samt utnytte 
tilgjengelig personell på best mulig måte. Dette betyr at det beste og mest anvendelige 
søkemiddelet for den organiserte redningstjenesten, hundeekvipasjen, må få både prioritet og 
nødvendig støtte dersom de er på skadestedet. 

Førsteinnsatsen må koordineres slik at hundeekvipasjene får optimale søksforhold. Dette kan 
bety at mannskaper som skal utføre overflatesøk må avvente utgruppering til hundesøket har 
startet, eventuelt starte overflatesøket i bakkant av hundeekvipasjen. Det kan også være 
nødvendig, midlertidig, å trekke ut personer som allerede er i innsats. Disse tiltakene må 
avtales direkte med hundefører (eventuelt leder for hundetjenesten). 

! Sikkerheten til redningspersonell på skadestedet skal til enhver tid være i fokus. 
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Figur 4.7: Førsteinnsatsgruppen i gang med overflatesøk 

 

De fleste hunder er trent for å kunne søke med forstyrrelser i søksområdet. Hundefører er den 
som best kan vurdere om personell og hund kan være i skredet samtidig. Det må imidlertid 
alltid være et mål å organisere innsatsen slik at forstyrrelsene minimaliseres. Dette er et 
ansvar som påligger alt innsatspersonell!  

Enkelte helikopter i redningstjenesten er utstyrt med særskilt antenne for søk etter skredsøkere 
og/eller Recco søkeutstyr. Slike søk må også koordineres i forhold til søk med hund. Erfaring 
fra utlandet tilsier at slike søk kan foregå parallelt så lenge ikke helikoptersøk og hundesøk 
foregår i samme del av skredområdet til samme tid. Søk med elektroniske søkemidler har høy 
prioritet i førsteinnsatsfasen. Det er viktig å merke seg at helikopter ikke inngår i noen 
førsteinnsats. Utrykningstid, ressurstilgjengelighet og værforhold avgjør om helikopter 
ankommer før, under eller etter førsteinnsatsen.  
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Figur 4.8: Søk fra helikopter med underhengende antenne  

 

Figur 4.9: Søk fra helikopter med passivt søkesystem Recco 
En person sitter i døråpningen med Recco søkesystem.  
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 Søkemetoder og merking 

Skredsøker og Recco 

Søk med skredsøker og Recco iverksettes umiddelbart og samtidig som overflatesøk. Søk 
med elektroniske hjelpemidler gjennomføres til man er sikker på at hele skredet er 
gjennomsøkt. 

 

Utstyr 

Når redningspersonellet begynner søket anbefales det å ta med sekk og eventuelt skistaver. 
Slik unngår man å være avhengig av å returnere for å hente utstyr som en kan få bruk for 
tidlig i søket (søkestang, spade, førstehjelpsutstyr, varme klær og vindbeskyttelse). Dersom 
den skredtatte lokaliseres under hurtigsøket, for eksempel ved at en fot stikker ut av snøen, er 
det uakseptabelt å måtte bevege seg over lange avstander for å finne en spade. Rask 
framgraving kan være det som redder livet til den som befinner seg under snømassene. Det 
samme gjelder for søkestang. Dersom du lokaliserer den skredtatte ved hjelp av skredsøker, 
skal det være unødvendig først å hente søkestang og spade. Skistavene bidrar til at du kan 
bevege deg raskt og effektivt i skredområdet. De kan også brukes som merkeutstyr. 

 

Figur 4.10: Redningspersonell lokaliserer skredtatt under overflatesøk 

 

 

Merking   

Merk funn av gjenstander og spor etter savnede, skispor inn, forsvinningspunkt og markering 
av hund med blå farge (flagg, merkestikker). Helt sikre observasjoner, som skispor inn og 
forsvinningspunkt, merkes med blå merkeflagg eller merkestikker satt i kryss. 

Ta med nødvendig søke- og graveutstyr i det du går inn i skredet for å unngå tap av tid. 

Valg av søksmetoder i en tidlig fase av søket er avgjørende for effektiviteten og 
resultatet av redningsarbeidet. 
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Figur 4.11: Riktig bruk av merkeutstyr på skadestedet er viktig 

 

Vind og vær vil gjerne avgjøre behovet for merking av ytterkantene. Hvis mulig, merk 
bruddkanten og skredets ytterkanter, uten at det går på bekostning av effektiviteten i søket. 
Det kan ved behov starte i overgangsfasen mellom overflatesøk og søkelinjer. Bruddkant og 
ytterkanter merkes med gul (eventuelt gul/svart) farge. Gul merking haster ikke.  

På steder hvor det er gjennomført systematisk grovsøk/punktsøk (rundt funn av gjenstander, 
markering av hund med videre), merkes det avsøkte område med røde flagg/merkestikker. 
Slik merking (blått flagg med røde flagg i omkrets) vil føre til at andre hjelpemannskaper (for 
eksempel hundeførere) straks ser at området er kontrollert. 

Merkeutstyr Betydning 

Blå merking Overflatefunn/spor/markering hund 

Blå merking i kryss Skispor inn/medrivningspunkt/ 
forsvinningspunkt 

Gul merking Bruddkant og ytterkanter 

Rød merking Avmerket område, også rundt blå merker 

Grønn merking Teig (primær søketeig) 

Tabell 4.1: Merkeutstyr og fargekoder i snøskred. 

 

 

Funn og spor må merkes så raskt som mulig. Alt redningspersonell bør ta med seg 
merkemateriell under overflatesøk. 



 49 

Søk med skredsøker 

Uklare rutiner i startfasen av et søk med skredsøker kan føre til betydelig forvirring og 
forsinkelse, og redusert mulighet for overlevelse for den skredtatte. Alt innsatspersonell, også 
hundeekvipasjer, må derfor slå sin enhet over på mottak. Dersom det er tilstrekkelig antall 
mannskaper til å gjennomføre et effektivt søk med skredsøker, kan andre mannskaper slå sin 
sender helt av. Disse må i så tilfelle oppholde seg på et sikkert sted. 

Den som først fanger opp et signal, må varsle alle andre søkemannskaper (rop/samband) og 
straks fullføre søket. Personell med søkestang og spade kan umiddelbart bistå den som har 
funn med skredsøker. 

 

 

 

Hurtig overflatesøk 

Hurtig overflatesøk gjennomføres som et raskt overflatesøk over hele skredområdet med alt 
tilgjengelig mannskap. Søk, rop og lytt. Gjenstander kontrolleres og merkes, men flyttes ikke. 
Det hele må gjennomføres raskt og konsentrert. Leder bør delta i overflatesøket, og følge 
skredets strømningslinjer ned igjen. Gå eller løp over området flere ganger. Denne delen av 
søket kan ikke avsluttes før en er sikker på at det ikke finnes godt synlige kroppsdeler eller 
gjenstander i skredområdet og har dekt hele skredet. 

Ski/staver/snøbrett/truger må ikke dras direkte ut av snøen, men graves forsiktig fram for å 
sjekke om de fortsatt henger fast på armer eller bein. De kan deretter settes opp i snøen, og 
merkes med blå flagg/merkestikker. 

 

 

 

Grundig overflatesøk 

Grundig overflatesøk gjennomføres med manngard. Søk med skredsøker fortsetter parallelt 
med grundig overflatesøk. Organiser manngard med armlengdes avstand mellom personellet 
(bestemmes ved å sette fingerspiss mot fingerspiss). Søk grundig etter nesten skjulte spor. Gå 
først over området i fallretningen opp og ned, deretter sideveis fram og tilbake. Snu på 
snøblokker om nødvendig. Lytt, rop og søk. 

Punktsøk 

Punktsøk med søkestang gjennomføres ved funn av gjenstander, markering av hund eller 
andre spor etter den savnede. Punktsøket gjennomføres som et hurtig spiralsøk med søkestang 
hvor hullene skal ha 25 cm avstand til siden og i bredden. Spiralsøk er en effektiv og hurtig 
fremgangsmåte ved punktsøk. 

Ved å gjennomføre hurtig overflatesøk kan man raskt avdekke om det er synlige 
kroppsdeler eller materiell i overflaten av skredet. 

!  Alt personell i og ved søksområdet må slå skredsøker over i mottaksmodus. 
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Figur 4.12: Punktsøk gjennomføres ved relevante funn og gjennomføres som et søk hvor 
man prodder med søkestangen i spiralform ut fra et senter. Hullene skal ha 25 cm 

avstand i side og bredde. 

 

 

 

 

 Søkelinjer 

Primær søketeig  

Ettersom søkelinjer tar lang tid bør søkelinjer i størst mulig grad begrenses til en primær 
søketeig i et mindre område med god sannsynlighet for funn. Gjennom uttak av primær 
søketeig, fremfor å søke i hele skredet, øker vi sannsynligheten for å finne skredtatte i live. 
Fagleder skred bestemmer den primære søketeig ut fra: 

- Nedrivingspunkt er stedet hvor den forulykkede blir tatt av skredet og ført nedover 
fjellsiden. 

- Forsvinningspunktet er stedet hvor personen forsvinner fra overflaten av skredet og 
føres videre nedover fjellsiden inne i selve skredet. Strømlinjen gjennom 
medrivingspunktet og det sted der snømassene nedenfor forsvinningspunktet stanser 
opp, gir et godt utgangspunkt for å anslå funnstedet for den skredtatte. Det vil ikke 

! Gå ikke over til søkelinjer før du har forsikret deg om at ingen kroppsdeler eller 
materiell er synlige på overflaten samt at hele området er gjennomsøkt for signaler fra 

skredsøkere. 
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være mulig å avgrense sannsynlig funnsted til et punkt. Vi peker derfor ut et område - 
den primære søketeigen. 

- Profilen av henget, der snøskredet ble utløst, kan gi holdepunkter. Er overgangen jevn 
som en hoppbakke, er det sannsynlig at den som er tatt av snøskredet høyt i henget, 
blir liggende et stykke tilbake for skredfronten. Er det derimot en brå overgang fra 
helning til flatere terreng, vil snøen fra de øverste deler av henget velte over 
snømassene ved foten av henget. Den som blir tatt av snøskredet ved foten av henget, 
vil således bli ført kortere enn den som er revet med høyere oppe. 

- Hinder i skredbanen fører til stuving oppstrøms, eller oppsamling nedstrøms for 
hinderet. 

- Hastigheten i skredet er størst på overflaten, i senter av skredet og i yttersving. Minst 
er hastigheten langs randen av snøskredet.  

- Den skredtatte kan bli liggende i bakevjer eller etter innsnevringer. 

- Andre spor som skispor og gjenstander må trekkes inn i vurderingen når den primære 
søketeigen skal bestemmes. 

- Man må tilstrebe å søke fra forsvinningspunkt eller funn av gjenstander og nedover 
skredbanen, med mindre det er innlysende at personen ligger lenger ned. 

 

Figur 4.13: Skisse med inntegnet forslag til primær søketeig  

 

Funn, skispor, terrengformasjoner, strømningslinjer med videre, tegnes inn på skissen som et 
grunnlag for uttak av primær søketeig. Søk opplysninger fra vitner. Velg ut en primær 
søketeig, og merk teigen med grønne flagg/merkestikker. Den primære søketeigen gjelder for 
alle søkemidler, og justeres kun av fagleder skred. 

Hundesøket fortsetter i primærteigen. Hundeekvipasjen må stadig følges opp tett, slik at 
hundefører kan frigjøres fra alle andre gjøremål enn hundeføring. Dette er spesielt viktig 
dersom hund markerer funn og det oppstår behov for å punktsøke og grave. 
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3-punkts grovsøk  

 

Figur 4.14 a: 3-punkts grovsøk med avstander og figur 4.14 b: Avstand i side og lengde 
mellom hvert søk. Personellet i søkelinjen plasserer seg på armlengdes avstand 

(fingerspiss mot fingerspiss). 

 

Tidsfaktoren tilsier at søkelinjen må arbeide så raskt og effektivt som mulig. Det vil si at 
søkemønsteret gjennomføres raskt, men følsomt. Har en ikke søkestenger tilgjengelige, nyttes 
skistaver. Fjern trinsene og monter skistavene til en lang søkestang. En skistav er for kort, 
men er bedre enn ingenting. Man må søke med spissen ned for å komme gjennom snøen. På 
den måten er det en viss fare for å skade den skredtatte med stavspissen, men skaden vil være 
ubetydelig i forhold til det man kan oppnå om den skredtatte blir funnet raskest mulig. 

Det skal benyttes 3-punkt grovsøk primært med søkestang eller sekundært med skistaver. 
Husk å grovsøke området flere ganger før eventuelt finsøk. I spesielle tilfeller (svært lite og 
avgrenset område med store mannskapsstyrker) kan finsøk gjennomføres direkte uten 
forutgående grovsøk. Det skjer imidlertid meget sjeldent. Fagleder skred bestemmer når et 
eventuelt finsøk iverksettes. 

Ved 3-punkt grovsøk kan søkelinjene med fordel begrenses til 5 personer per søkelinje. 
Søkelinjeleder deltar i søket med egen søkestang. Dette gir bedre kommunikasjon og høyere 
effektivitet. De ulike søkelinjene kan plasseres ut på ulike steder i primærteigen, eventuelt 
bakenfor og litt forskjøvet i forhold til andre søkelinjer. På denne måten vil vi oppnå både 
fleksibilitet og grundighet. 

3-punkt grovsøk gjennomføres etter følgende metode: 

- Fingerspissavstand 
- 3 hull per søk-kommando 
- Cirka 50 x 70 centimeter, maksimalt 2 meter dybde 

Valg av primær søketeig er avgjørende for å begrense bruk av søkelinjer til der 
sannsynligheten for å finne skredtatte er størst. 
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- Søkelag på opptil 5 personer 
- Merking for hvert 4. søk med røde flagg 
- Hurtighet er viktig, bruk mindre tid på innretning 
- Overdreven forsiktighet sinker søket og må unngåes 
- Gjennomfør flere 3-punkt grovsøk før du vurderer finsøk 
- Søkestangen føres loddrett i alle tre hullene 

 
Figur 4.15 a: Armlengdes avstand mellom personellet i søkelinja og figur 4.15 b: 

Gjennomføring av 3-punkt grovsøk  
 

 
 

 

Punktsøk   

Punktsøk fortsetter i søkk, bakevjer, eventuelle mindre primærområder og ved markeringer av 
hund. Husk merking (røde flagg/merkestikker) av avsøkte områder. 

Finsøk 

Finsøk settes inn når man har gode holdepunkter for liggestedet eller ikke lenger regner med å 
finne skredtatte i live, eventuelt hvis vi får inn mange søkemannskaper som er ferdige med 
grovsøk.  

Finsøk gjennomføres etter følgende metode: 

- Skulder mot skulder 
- 3 hull per søk-kommando  
- Cirka 25 x 25 centimeter, hele stangen (3 eller 5 meter) ned 
- Søkestangen føres loddrett i alle tre hullene 

Finsøket forutsettes å gi 100 % treffsjanse når søkemønstret på 25 x 25 centimeter holdes og 
søkestangen føres loddrett. Dersom søkestangen ikke er lang nok, kan det bli nødvendig å få 
inn lengre søkestenger eller grave grøfter i skredmassene. Dette er siste utvei. 

 

 

 

 

Fagleder skred bestemmer når man går over fra 3-punkt grovsøk til finsøk. 

3-punkt grovsøk gjennomføres mange ganger før man går over til finsøk. Ved grovsøk 
kan søkelinjene bevege seg raskere innenfor den primære søketeigen. Dette øker 

muligheten for å finne skredtatte i live i forhold til bruk av finsøk. 
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Organisering   

Søksarbeidet fortsetter som beskrevet ovenfor inntil mannskapstilstrømmingen nødvendiggjør 
ekspansjon og omorganisering. I denne fasen kan fagleder skred, som er ansvarlig for det 
organiserte søket, i større grad trekke seg tilbake og forberede mottak av store 
mannskapsstyrker. Dette innebærer utpeking av samleplasser, depot, helikopterlandingsplass, 
opprettelse av tellepost samt rekvirering av utstyr og mannskap. Disse gjøremålene må 
imidlertid ikke gå på bekostning av søkseffektivitet. Fagleder skreds nestkomanderende, NK 
Fagleder skred, ivaretar fagleder skreds oppgaver inne i skredet. 

 

 

 

4.4.2 Organisering og oppgaver på skadestedet 

 Innsatsleder (IL) 

Innsatslederen er politimesterens stedlige representant. ILs oppgaver er nærmere beskrevet i 
punkt 4.2.4. 

 Fagleder skred 

Fagleder skred skal sørge for arbeidet inne i skredområdet herunder: 

- utføre kontinuerlig skredfarevurdering 

- utpeke NK fagleder skred som er operativ leder i skredet 

- planlegge videre søk i samarbeid med NK fagleder skred. 

- være rådgiver for innsatsleder med hensyn til sikkerhet, søk og mannskaper 

- koordinere ressurser og forestå videre planlegging 

- organisere skredområdet og etablere nødvendige funksjoner 
 

 

 Fagleder orden 

Fagleder orden bør være fra politiet. Han skal ivareta alt som har med orden, regulering og 
registrering å gjøre.  

I samråd med fagleder skred og IL tar han ut blant annet helikopterlandingsplass, 
ambulansekontrollpunkt, samleplass for evakuerte, samleplass for hjelpemannskaper og 
samleplass for døde. Han peker ut ledere for de områdene han tar ut, samt leder for 
sperretjenesten. Denne tjeneste skal regulere skadestedet, blant annet for å forhindre at 
personell kommer bort. Ved ambulansekontrollpunkt registreres de som blir evakuert ut fra 
skadestedet. Fagleder orden skal bære refleksvest påtrykt fagleder skred. 

 Loggfører/etterretningsleder 

Loggfører skal føre journal over innsatsen på skadestedet og alle meldinger som går ut og inn. 

Etterretningsleder skal skaffe opplysninger om: 

- evakuerte og savnede 

Fagleder skred leder arbeidet i søksområdet. 

Det gjelder å finne de savnede før alle de andre kommer – med ”kaoset”. 
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- når skredet gikk 

- hvem som har/kan ha sett noe 

- hvem og hvor mange som er savnet herunder signalement 

- hva som egentlig har skjedd og hva har blitt gjort 

 Sambandsleder 

Sambandsleder har ansvaret for å opprette og betjene samband til lokal redningssentral og de 
funksjoner som opprettes på skadestedet. 

 Ressursleder 

Ressursleder skal gjennom lokal redningssentral skaffe nødvendige ressurser til skadestedet. 
Det vil være mannskaper, materiell, transport, forsyninger, forpleining og forlegning. Han er 
ansvarlig for opprettelse og drift av depot. 

 Presse- og informasjonsansvarlig offiser (PIO) 

PIO skal etter retningslinjer fra innsatsleder ta imot massemedia, gi dem informasjon og hvis 
forholdene tillater det, begrenset tilgang til selve skadestedet. Hensyn til personell som er 
berørt av ulykken, veies opp mot informasjonsbehovet. Ellers bør massemedia få flest mulige 
opplysninger. Lokal redningssentral informerer om ulykken i tillegg til det som blir gitt på 
skadestedet. I mange tilfeller håndterer innsatsleder selv denne oppgaven. 

 Fagleder helse 

Fagleder helse bør være lege eller den best kvalifiserte innen sanitet/førstehjelp i skred-
området. Han har det overordnede medisinske ansvaret for sanitetstjenesten og skal lede den 
medisinske behandling. I samarbeid med fagleder skred peker han ut samleplass for skadde. 
Han rapporterer til innsatsleder, samordner og varsler lokal redningssentral angående sykehus 
og evakuering. Han tar ut operativ leder helse og leder for samleplass for skadde. Fagleder 
helse skal bære gul vest med fagbetegnelse i grønt. 

 Operativ leder helse 

Operativ leder helse bør være en person med erfaring innen praktisk sanitetsledelse. Han 
ordner evakuering av skadde til samleplass og videre til sykehus. Han disponerer materiell, 
personell og sanitetskjøretøy. 

NK fagleder skred 

Funksjonen NK fagleder skred er direkte underlagt fagleder skred og etableres dersom det 
gjennomføres mange samtidige søk i skredet. Personen bør ha operativ erfaring fra større 
skredøvelser og ha en god forståelse av alle søketeknikker. Personen skal fordele oppgaver og 
teiger mellom søkelinjer og hunder samt bruk av skredsøkere. NK fagleder skred skal ha 
samband til KO og klargjøringsområde. 

 Søkelinjeleder 

- Samband til søksleder og/eller ut av skred 

- Inngår i søkelinja 

- Sjekker funn 

 Skredvarsler 

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å dedikere og plassere ut personell for å ivareta 
rollen som skredvarsler. Skredvarsler plasseres ut for å forsterke og ivareta sikkerheten til 
personellet som jobber i og i tilknytning til skredet. Skredvarsler overvåker parallelle 
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skredbaner og eventuell ny oppbygging av snømasser som kan utgjøre en trussel mot 
sikkerheten på lengre sikt. 

Krav til plassering av observasjonssted 

- Utenfor skredfarlig terreng 

- Ta hensyn til vindretning 

- Avstand fra øvrig organisasjon bør ikke være for stor og ankomsten bør være trygg og 
enkel fra skredområdet 

- Utsikt til snøoppbygging og til skredet 

Nødvendig utstyr 

- Samband til fagleder skred 

- Lydsignal, plastfløyte, gasshorn 

- Underlag til å stå på 

- Snø-/Slalombriller 

- Kikkert 

Skredvarslers oppgaver  
- Observere snøoppbygging ved bruddkant og andre områder og leheng 

- Varsle fagleder skred ved fare for etterskred 

- Observere ved eventuelt nytt skred og parallelle skred 

- Planlegge avløsning 

 

 

 

 Telleport 

Telleporten settes primært ut i ”inngangen” til skredet for å føre kontroll over hvem som til 
enhver tid er i arbeid, men ivaretar også rollen som formidler av viktig informasjon mellom 
personell i og utenfor selve skredet, samt kontrollør av personellet som beveger seg inn og ut 
av skredet. 

Plassering 

- I kanten av skredet ved naturlig inn-/utgang 

- Fysisk sperring, merk vei fra klargjøringsområde 

Oppgave 

- Holde orden på hvem som til enhver tid er inne i skredet 

- Kontrollere antrekk herunder lue og votter (annet utstyr) 

- Kontrollere skredsøkere (På eller av? Sjekk med fagleder!) 

En person settes ut som skredvarsler på et oversiktlig område og varsler 
redningspersonellet ved fare for nye skred. Skredvarsler må være utstyrt med 

observasjons- og varslingsutstyr. 
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Føre logg 

INN:- Marker inn: ���� (ring) 

- Informer om skredvarsler, fluktveg, signaler 

- Gi alle personlig nummer fra mannskapslisten 

- Skriv eventuelt nummer på hånden med sprittusj 

 UT:- Marker ut: ���� (kryss over ringen). 
- Vis vei til samleplass mannskap 

- Egen logg for pasienter/skredtatte 

Etter eventuelt skred: 

- Samle mannskaper og ha navneopprop 

- NB: Det kan være tidsbesparende å ha ferdige laminerte lister i en 
beredskapsorganisasjon. Hver person som beveger seg inn i skredet gis et nummer som 
kontrolleres for inn- og utpassering i skredet. Navnet føres på den laminerte listen. 

 

 

 

 Helikopterlandingsplass 

Plassering 

- Inn- og utflyging foregår normalt mot vinden. 

- Åpent terreng i inn-/utflygingsruten. 

 

Figur 4.16: Sea King redningshelikopter fra Forsvarets 330-skvadron 

 

Krav til størrelse på landingsområde 

- Sea King - minst 25 x 25 meter. 

- Luftambulanse / politihelikopter - minst 15 x 15 meter. 

- Landingsområdet bør legges minst 100 meter fra skredet. 

- Fritt for hinder, hardt underlag, tråkk løssnø. 

! Det er viktig å ha full oversikt over hvor mange og hvem som til enhver tid 

befinner seg inne i skredområdet. 
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Sikkerhet 

- Samband kanal 5 (redningskanal). 

- Husk kraftig vind fra rotor. 

- Fjern løse gjenstander, sikre utstyr. 

- Bruk snø-/slalombriller! (den som mottar helikopteret) 

- Følg alltid anvisning fra helikoptermannskap. 

- Påse at alle mannskaper opptrer rolig og under kommando. 

- Sørg for ingen nærmer seg helikopteret før helikoptermannskapet har gitt klarsignal. 

- Nærme deg forfra, unngå halerotor. 

- Vær spesielt observant i skrånende terreng. 

- Lys aldri direkte mot flygeren (heller ikke blitz). 

Mottak av helikopter 

- Armene opp, vind i ryggen, landingsplass foran deg. 

- Stå stille, sett deg ned og beskytt ansiktet når helikopteret nærmer seg. 

- Vent på signal før du beveger deg. 

 

 

 

 Depot 

Større redningsoppdrag krever mange typer materiell for å kunne drive effektivt og 
kontinuerlig, herunder søksutstyr, lysmateriell og aggregater, sanitetsmateriell, varmt tøy til 
hjelpemannskaper, forpleining og forlegning. Derfor er det hensiktsmessig å etablere et depot 
for nettopp å samle tilgjengelig materiell på et sted. På den måten er det også lettere å 
identifisere viktige og kritiske mangler og deretter bringe disse videre til innsatsleder, slik at 
materiellbehovet bestilles og skaffes tilveie raskt og effektivt. 

Plassering 

- Plasseres slik at det ligger utenfor potensielle skredbaner 

- Legges gjerne i ”bakkant” av vindretning slik at spesielt lukter ikke påvirker hundene i 
deres søk 

- Bør etableres i ly, dvs i telt eller fast infrastruktur slik at ikke materiell som ikke er i 
bruk blir utsatt for eksempelvis nedbør 

- Bør plasseres nært selve skredet og mannskapene 

- Tilgjengelighet og transport til og fra skredet og adkomsttrasè 

Leder 

- Samband med KO (kommandoplass) / ledelse. 

- Samarbeider med klargjøringsområde og samleplasser.  

- Oversikt / klargjøring av utstyr til klargjøringsområde. 

Helikopterlandingsplass bør være tråkket og plassert minimum 100 meter fra skredet for 
ikke å forstyrre søksarbeidet. 
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- Vurderer og kommuniserer utstyrsbehov. 

- Rekvirerer utstyr via KO / ledelse. 

Utstyr tilgjengelig i depotet 

- Søkestenger 

- Spader 

- Merkemateriell 

- Førstehjelpsutsyr 

- Pulk, backboard, overlevelsesduk.  

- Ly og varme (telt og primus). 

- Drikke og mat. 

- Aggregat, lyskastere, søkelys. 

- Lykter, batteri, skredsøkere. 

- Ekstra klær og sko. 

 Samleplass mannskaper 

Personell som enten venter på å bli satt i arbeid eller har behov for å hvile, bør oppholde seg i 
samleplass for mannskaper. Plasseringen av samleplassen må være slik at den ikke kan 
komme i konflikt med potensielle skredbaner eller på annen måte utgjør en risiko for 
personellet som oppholder seg der. Det er i samleplass mannskaper at måltider inntas og 
derfor vil det være naturlig å plassere denne i ”bakkant” av vinden. 

Plassering 

- Sikkerhet. 

- Vindretning. 

- Plasseres nært opptil skredet, men må ikke forstyrre evt hundesøk. 

- Utvidelsesmuligheter. 

Oppgaver 

- Etablere ly for mannskaper. 

- Etablere hvileplass for hunder (skjult). 

- Sørge for enkel forpleining (drikke/mat). 

- Organisere transport. 

- Organisere opplæring av frivillige. 

- Informasjon til mannskaper. 

Leder 

- Samband med Klargjøringsområde og KO/ledelse. 

- Oversikt over tilgjengelige mannskaper. 

- Vurdere kvalifikasjoner (hvem kan gjøre hva). 
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 Samleplass skadde (døde) 

Plassering 

- Sikkerhet. 

- Vindretning. 

- Ly for vær og vind, gjerne med varme. 

- Plasseres nært opptil skredet, men må ligge usjenert. 

- Tilgjengelighet: sammenhengende transportkjede til sykehus. 

- Utvidelsesmuligheter. 

- Skjult for samleplass mannskaper. 

- Døde personer bør ikke plasseres slik at andre har innsyn til stedet hvor de oppbevares. 

Leder 

- Underlagt fagleder helse. 

- Samband med KO/fagledelse. 

- Antall hjelpemannskaper. 

- Utstyr (førstehjelp/varme). 

- Registrere pasienter inn/ut. 

Planlegge og forberede 

- Ressurspersoner og utstyr klargjort. 

- Forvent langvarig innsats. 

- Pasientpulk med utstyr og innpakning ved utgraving. 

- Tørr, oppvarmet innpakning og mulighet for å tilføre varme på samleplass skadde. 

Ambulansekontrollpunkt (AKP)  

- Politioppgave! 

- Registrere pasienter som sendes ut av skredområdet. 

- Hvem transporteres? Prioritere ift. behov. 

- Hvor og når transporteres pasienten? 

4.5 Sanitet 

4.5.1 Dødsårsaker i forbindelse med skred 

- I 80 % av tilfellene dør den skredtatte på grunn av oksygenmangel  

- I cirka 10-15 % av tilfellene skyldes død mekaniske skader 

- Cirka 5 % av de skredtatte dør på grunn av generell nedkjøling (hypotermi) 

 

Antall omkomne kan reduseres hovedsakelig gjennom kameratredning iverksatt innen de 
første 15-20 minutter. 
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4.5.2 Sannsynlighet for å overleve i skred 

 

Figur 4.17: ”Overlevelsesfasen” 

Brugger et al. har samlet data fra mer enn 600 skredulykker i de sveitsiske alper og kommet 
frem til en mye benyttet grafisk fremstilling av overlevelsessjansene i skred. Man kan i grovt 
dele overlevelsessjansene inn i 3 faser:  

• Overlevelsesfasen: de som er i live når skredet stopper har størst sjanse for å 
bli reddet i live i denne fasen, som regnes inntil 18 minutter. Fasen refereres 
også til som kameratredningsfasen, hvor kameratredning er metoden som 
redder flest liv. 

• Kvelningsfasen: fra 18 til 35 minutter reduseres overlevelsessjansene til 34 %. 
De som ikke har luftlomme dør av asfyxi og andre dødelige skader. 

• Ventefasen: Mellom 35 og 90 minutter er overlevelsessjansen relativt konstant 
hos dem som har luftlomme (25-30 %). Disse kan overleve i inntil 1½-2 timer 
og dør av hypoxi, hypercapni eller hypotermi (”Triple H-syndrome”) avhengig 
av bekledning, snøens beskaffenhet og andre årsaker. 

- Av helt begravde i skred er det totalt cirka 50 % mulighet for å overleve 

- 91 % overlevelse opp til 18 minutter. Dette understreker viktigheten av å iverksette og 
mestre kameratredning. 

- Jo større luftlomme, desto lengre overlevelsestid er mulig. 

Det er i de første minuttene at muligheten for å finne skredtatte i live er størst. 
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Tallene det refereres til ovenfor stammer fra ulykkesstatistikker i de sveitsiske alper. Nyere, 
upublisert forskning fra Kanada tilsier at overlevelsessjansene i skred er betydelig lavere. En 
langt mindre prosent av de skredtatte er i live i kanadiske skredulykker ift i Sveits når skredet 
stopper. Overlevelsesfasen, hvor de skredtatt uten luftlomme til slutt omkommer av kvelning, 
viser seg å være langt kortere. I kanadiske ulykker er overlevelsesfasen ned mot 5 minutter. 
Man antar at økningen i antallet omkomne skyldes mer kompakt snø. Under kvelningsfasen 
omkommer en større andel av de skredtatte i Kanada ift i Sveits. Færre enn 10 % overlever 
kvelningsfasen i kanadiske skredulykker og har luftlomme til å overleve inn i ventefasen.  

I skredsammenheng sammenligner mange eksperter og forskere Norge med Kanada. Begge 
landene har kystnære fjellområder og mange av skredbanene ender i skogsterreng. Kystnære 
fjellterreng gir mer kompakt snø og skredbaner som ender i skogsterreng øker sjansene for 
mekaniske skader.   

 Definisjoner 
Asfyxi 

For lite surstoff grunnet kvelning/tilstopping av lufttilførsel gjennom luftrør 

Hypoxi:  
Oksygenmangel. Hypo = lite/mangel på, oxi = oksygen 

Hypercapni 

Hyper = for mye, capni = karbondioksyd (CO2), for lite surstoff, hyperventilering, bevisstløs 
tilstand, lungesvikt 

Hypotermi / Generell nedkjøling 
Hypo = for liten / lav, termi = temperatur 

 

 

 

4.5.3 Lokalisering av skredoffer 

Følgende fremgangsmåte gjelder ved funn av skredoffer: 

- la søkestang stå igjen ved funn 
- tilkall medisinsk personell 

- stå på nedsiden av søkestang og grav en horisontal sjakt ned langs søkestangen 

 

 

 

La søkestangen stå igjen ved funn. Søkestangen leder gravearbeidet ned mot skredofferet. 

 

!  Se etter luftlomme ved utgraving av skredtatte. De som har luftlomme kan overleve 
inntil 90 til 120 minutter. Skredtatte som ikke har luftlomme har liten eller ingen 

mulighet for å overleve etter 18 minutter og dør av kvelning. 
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4.5.4 Undersøkelse og behandling ved utgraving 

 Utgraving 

- tiden teller – rask påvisning og graving 

- ikke grav rett ned mot pasienten, dvs ikke stå oppå pasienten 

- grav nedover langs søkestangen med gravemannskapene i V-formasjon (se figur 4.18 og 
4.19) 

- kom så raskt som mulig frem til luftveiene 

- avdekk straks og frigjør hode og bryst. HLR iverksettes umiddelbart! 

 

Figur 4.18: Prinsippskisse for utgraving av pasient sett fra siden.  
Gravemannskapene graver i V-formasjon ned langs søkestangen. V-formasjonen er skissert i 

figur 4.19. 
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Figur 4.19: Prinsippskisse for V-formet utgraving av pasient sett ovenfra. 
1 person plasseres fremst i V-formasjonen. Person nummer 2 plasseres 1 spadelengde bak den 
første personen. De øvrige skal ha 2 spadelengders avstand til personen foran. Slik sørger man 

for at alle kan arbeide i hele spadens lengde uten å forstyrre hverandre. Snøen skyffles 
bakover i midten av formasjonen. Lengden på V-formen skal i bratt terreng ideelt tilsvare 

dybden til skredofferet. I flatt terreng bør V-formen tilsvare 2 ganger dybden til skredofferet. 
Etter 3-4 minutter roterer personellet i klokkeretning i formasjonen for å motvirke at 

personellet sliter seg ut. 

 

 Undersøkelse og behandling 

- en person står ved hodet, holder kontakt og observerer - slipp ikke pasienten! 

- se etter luftlomme2 under utgraving 

- var det luftlomme eller ispanser foran munn, is eller snø i svelg, nese og munn? Dette 
meddeles medisinsk personell. 

- sjekk pust, frie luftveier, blødninger og nedkjøling 

- tenk ABC, start livreddende førstehjelp, hvis nødvendig 
prioriter åpning av luftveier og assistert ventilasjon 

- de andre skal grave rundt deg og pasienten og legge tilrette 

- unngå bevegelser av armer og bein med hensyn til hypotermi/ytterligere senkning av 
kjernetemperatur. 

                                                 
2 Luftlomme defineres som fravær av tettpakket snø og is i munn, svelg og nese. 
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- lue på pasienten 

- lag beskyttelse/le over funnsted med overlevelsesduk, telt eller lignende 

- pakk pasienten godt inn i overlevelsesduk, pasientteppe eller bobleplast 

- frigjør pasient slik at han kan flyttes over i pulk eller backboard   

- transport må foregå skånsomt til samleplass skadde 

- ta ikke pasienten ut av snøen før innpakking eller oppvarming er klargjort 

 

 

 

 Varmetap - skredtatt 

- temperaturtap for pasient begravd i snøen er cirka 3 grader celsius per time 

- temperaturtap for pasient framgravet og utildekket er cirka 6 grader celsius per time 

Derfor skal alt utstyr for å hindre ytterligere nedkjøling være klargjort før den skredtatte tas ut 
av snøen. 

4.5.5 Behandling på samleplass 

- regelmessig sjekk bevissthet, pust, blødninger og nedkjøling 

- start livreddende førstehjelp hvis nødvendig 

- isoler utenpå innpakning og tilfør varme hvis mulig 

- gi oppvarmet oksygen (og eventuelt infusjon) dersom tilgjengelig 

- skånsom transport til sykehus 

4.6 Elektronisk søkemateriell 

4.6.1 Skredsøker – Basis innstilling 

 Skredsøker - innledning 
Forsvarets skredsøker, Barryvox Pulse, er en elektronisk sender og mottaker som, når slått på, 
sender ut radiosignaler i form av et elektromagnetisk felt. Enheten slås over i mottaksmodus 
under søk etter skredtatte og vil da kunne motta signaler fra skredsøkere i skredet. 
Signalstyrken er avhengig av offerets dybde, retningen på offerets sender og avstand til den 
skredtatte. Det er viktig å merke seg at man ikke kan søke i en rett linje mot offeret, men at 
man søker langs tenkte, buede feltlinjer i signalfeltet. Apparatet kalkulerer retning og avstand 
til den skredtatte ved hjelp av de tre innebygde antennene.  
 
Den har også en bevegelses detektor som registrerer hvorvidt den skredtatte har puls eller 
ikke.  
 
Skredsøkeren skal alltid slås på før forflytning eller utrykning. Før forflytning og minimum en 
gang i døgnet skal det gjennomføres en funksjonstest av skredsøkeren (se tabell 4.2). 
Skredsøkere skal alltid benyttes i kombinasjon med søkestang og spade og vil som eneste 
hjelpemiddel ikke gi samme mulighetene for å redde liv (se figur 4.20). Dersom man tar bort 

!  Unngå å bevege armer og ben til en hypoterm pasient. Kaldt blod fra ekstremitetene 
kan forårsake hjertestans. 
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søkestang eller både søkestang og spade vil man bruke dobbelt så mye tid eller mer på søk og 
fremgraving av skredoffer. 
 
For flere detaljer enn det som er oppgitt i dette heftet anbefales det å se vedlegg 3: 
Instruksjonsmanual Barryvox Pulse. 

 
 

Figur 4.20: 
Tidsforbruk i skredsøk ift tilgjengelig søkeutstyr. Tar man bort søkestang og/eller spade øker 

tidsforbruket i søket dramatisk. (Kilde: Ortovox Instruction Manual)  
 
VIKTIG: Mobiltelefoner, radioer, LED-hodelykter, ka mera, pulsklokker, 
sambandsmidler, nødpeilsesendere, GPS, kniver, våpen, ammunisjon, magasiner, 
høyspentkabler og trafokiosker påvirker skredsøkernes funksjon. Ovennevnte artikler, 
samt andre metallgjenstander, elektriske og elektroniske apparater, bør ikke 
oppbevares nærmere enn 20 cm fra skredsøkeren i sende funksjon. I søksmodus må 
denne avstanden økes til 50cm og mobiltelefoner bør slås av for å øke apparatets 
kapasitet. 
Magnetiske gjenstander kan slå av/på enkelte skredsøkere og påvirker 
kompassfunksjonen og det elektromagnetiske feltet. Sørg for at det ikke er magnetiske 
knapper i bekledningen eller i vesker som bæres på kropp.  
Ved bæring av våpen og magasiner bør skredsøkeren festes på siden av kroppen lengst 
unna materiellet. Dersom magasiner bæres på brystet/magen kan skredsøkeren festes på 
siden av kroppen. 
Dersom det søkes fra motoriserte kjøretøy kan selve kjøretøyet også forstyrre signalene.  
 
Antennene og elektronikken i skredsøkere er følsomme for støtskader og må derfor 
behandles varsomt. Man må aldri kaste eller slenge fra seg en skredsøker. 

 Test av skredsøkeren 

Skredsøkeren har oppgitt dato i oppstartsvinduet for påfølgende test. Apparatet skal innen 
denne datoen testes for alle funksjoner og gås over av kyndig materiell. Dersom skredsøkeren 
ikke er testet innen oppgitt dato er den ikke godkjent for bruk. 

 Gruppetest 
Apparatet må funksjonstestes daglig før det tas i bruk. Det som kontrolleres er gjenværende 
batterikapasitet og om apparatet sender og mottar signal. Gruppetesten foretas før man starter 
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forflytningen og minst en gang i døgnet. Gruppestest gjennomføres også etter at apparatene 
har vært i bruk til søk og trening.  
 
Barryvox Pulse har innebygget gruppetest. Gruppetesten aktiveres ved å trykke en valgfri tast 
på siden straks det første oppstartsbilder er synlig på skjermen etter å ha slått på skredsøkeren. 
Etter oppstartstesten aktiveres gruppetesten automatisk.   
 
Når man gjennomfører en dobbel gruppetest testes hvert apparat for sending og mottak av 
signaler. Lederen for gruppen stiller opp personellet på rekke med minimum 2 meter mellom 
hver person. Avstanden mellom hver person tilsvarer da ca. en skilengde.  
 
Gruppelederen passerer personellet i rekken på 1 meters avstand med egen skredsøker i 
sendemodus for å kontrollere om hvert av apparatene mottar signaler. Gruppedeltakerne setter 
sin skredsøker i gruppetest ved å trykke inn en knapp ved oppstart av enheten. 
Gruppedeltakerne holder apparatet sitt slik at skjermen er synlig for den som utfører 
gruppetesten. Det er viktig å ikke legge apparatene helt inntil hverandre når dette 
gjennomføres men beholde avstanden på 1 meter. Kontrollavstanden vil da være halvparten 
av avstanden mellom hver person i gruppen, slik at man er forsikret om at det er det nærmeste 
apparatet som testes. Apparatet vil avgi pulstoner straks det har fått inn signalet til 
gruppelederens skredsøker.  
 
Når gruppelederen har passert og testet alle i rekken setter gruppedeltakerne apparatet sitt i 
sendemodus ved å trykke inn en knapp og plasserer enheten i bærestilling. Gruppeleder setter 
apparatet sitt i gruppetestmodus. Gruppen passerer lederen. Gruppeleder holder apparatet sitt 
på 1m når den enkelte passerer og sjekker at det mottas signal fra den enkeltes apparat i 
sendemodus. Når alle har passert kobler gruppeleder sin skredsøker over i sendemodus ved å 
trykke valgfri tast og viser dette til siste person i gruppen. 
 
Erfaring med gjennomføring av gruppetest tilsier at dersom man ikke tilstreber å gjennomføre 
dette korrekt fra et tidlig tidspunkt, vil prosessen flyte ut og gruppeleder ender da opp med å 
forflytte seg rundt i en uorganisert gruppe og kontrollere den enkelte. Man risikerer da at 
avstandene ikke overholdes og at man dermed ikke kan være helt sikker på at det enkelte 
apparat er kontrollert. Når man utfører dobbel gruppetest iht beskrivelsen ovenfor sørger man 
samtidig for at gruppen umiddelbart er klar til avmarsj og at hvert enkelt apparat blir stående i 
sendemodus. 
 
I tabell 4.2 er fremgangsmåten for en dobbel gruppetest skissert. Dobbel gruppetest medfører 
at apparatene testes for både sending og mottak av signaler. 
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Gruppeleder Gruppen på linje (2m 

mellom hver person) 
Hvordan Merknad 

1. Gruppeleder slår 
apparatet på 
”send”. 

Mannskapene slår 
apparatet på 
”gruppetest”  

Gruppeleder passerer 
hver person i rekken 
(1m avstand) 

Mannskapenes 
apparater 
kontrolleres for 
mottak av signaler, 
gruppeleders apparat 
testes for sending. 

2. Gruppeleder slår 
apparatet over på 
”gruppetest”. 

Mannskapene slår 
apparatet over i ”send” 
og plasserer apparatet i 
bærestilling. 

To alternativer (1m 
avstand):  
- Gruppeleder 
passerer hver person 
i gruppen 
- Eller gruppen 
passerer gruppeleders 
posisjon. 

Den enkeltes apparat 
testes for sending av 
signaler.  

3. Gruppeleder slår 
apparatet sitt over 
på ”send” 

  Gruppeleder viser 
dette til siste person i 
gruppen. 

Tabell 4.2: Skjematisk fremstilling av gruppetest.  
Apparatene funksjonstestes for både sending og mottak av signaler. 

 
Skredsøkeren vil slå seg over på ”send” automatisk etter 4 minutter om man har apparatet i 
”mottak” og det ikke er i bruk, selv om man er i bevegelse. Denne funksjonen er konstruert 
for å hindre at gruppedeltakere har apparatet i ”mottak” under forflytning og at apparatet også 
automatisk skal gå over til ”send” om man skulle bli tatt av nytt skred under et søk. Apparatet 
vil gi en advarsel med varseltone og tekst før det slår seg over på ”send” og man kan avbryte 
dette ved å trykke valgfri knapp på en av sidene. 
 
Når apparatet er satt i ”gruppetest” modus vil det automatisk gå over til send etter 5 minutter. 
Denne funksjonen er også konstruert for å sørge for at skredsøkeren går over i sendemodus 
dersom man blir tatt av skred og ikke har slått apparatet over på ”send” etter en gruppetest. 
Apparatet vil gi en advarsel med varseltone og tekst før det slår seg over på ”send” og man 
kan avbryte dette ved å trykke valgfri knapp på en av sidene. 
 

 
 

! Gruppetest må gjennomføres hver gang skredsøkerne tas i bruk. 
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Fig 4.21: Barryvox Pulse skredsøker 

Forside og bakside av skredsøkeren. Legg merke til utløpsdato i oppstartsvinduet, som 
henviser til årlig testdato. På baksiden er det en illustrert oversikt over søksfasen, fra 

signalsøk, via grovsøk, finsøk og spiralsøk, til utgraving. 
 

 Bærestilling for skredsøker i sendemodus 
Skredsøkere bæres i henhold til figur 4.22. Denne bærestillingen skal sikre at radiobølgene fra 
skredsøkeren kommer best mulig til overflaten uavhengig av posisjonen en forulykket ender 
opp i etter en skredulykke. Det er viktig å merke seg at apparatet ikke må legges i ryggsekk 
eller i ytterlommer, men skal bæres på kroppen innenfor ytterplagg for å minimere risikoen 
for at enheten rives av i forbindelse med en skredulykke. Telefoner, sambandsmidler, kniver 
og andre metallgjenstander forstyrrer apparatets funksjon og man bør tilstrebe en avstand på 
20 cm fra slike gjenstander til svargiveren. Disse gjenstandene skal under enhver 
omstendighet ikke oppbevares i umiddelbar tilknytning til apparatet.  
 
Man må også være oppmerksom på at magnetiske gjenstander ikke må oppbevares i 
tilknytning til skredsøker når denne er i bruk. Enkelte plagg og bærevesker, spesielt for 
kamera, har magnetiske knapper og man må undersøke alt utstyr slik at skredsøkeren ikke blir 
påvirket av magnetisme. Telefoner, samband og andre elektroniske gjenstander må fjernes 
eller slås av når man gjennomfører et søk. 
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Figur 4.22: Bærestilling for skredsøker i sendemodus.  

Skredsøkeren må bæres slik at avstanden til annen elektronikk og metallgjenstander er 
minimum 20 cm. 

 

 
 

 
 

Barryvox pulse skredsøker – generelt om søk 
Barryvox Pulse er utstyrt med tre antenner for å kalkulere avstand og retning til en skredtatt 
med skredsøker. Dette medfører at man under et enkelt søk kan følge angitt retning (pil) og 
avstand (i meter) til en skredtatt. Når vi følger retningsangivingen vil sporene som vi da 
legger igjen i snøen være parallelle med ”feltlinjene” i signalfeltet, i en buet linje. Avstanden 
som oppgis gir en indikasjon på om vi nærmer oss eller distanserer oss fra offeret, det vil si 
hvor vi er langs feltlinjen i forhold til senderen. Et slikt søk kalles feltlinjemetoden. Det er 
viktig å merke seg at det er avstand langs feltlinjene som oppgis og ikke en rett linje til 
apparatet som sender. Retningsfunksjonen er ikke like pålitelig som oppgitt avstand og man 
må derfor primært stole på avstandsindikatoren. Dersom retningen som angis ”hopper” 180˚ i 
retning, bør man fortsette i den retningen som fører til at avstanden reduseres. En annen måte 
å løse dette på er å redusere hastigheten, eventuelt stå stille en stund, for at apparatet skal gis 
tid til å tolke signalene som mottas.  
 
Når vi nærmer oss åstedet hvor offeret ligger begravd gjennomføres finsøk nær bakken i et 
vinkelrett søkemønster (fig. 4.28: Halveringsmetoden) ettersom retningsindikatoren slutter å 
angi retning 3m fra den skredtatte. Vi fortsetter i rolig tempo på snøoverflaten i sist angitte 
retning og følger nøye med på avstandsindikatoren. Skredsøkeren vil på under 3m gi et 
akustisk støttesignal i form av pipetoner som øker i frekvens når avstanden synker. Når vi har 
funnet laveste verdi på snøoverflaten, søker vi 90˚ ut til en av sidene til vi på nytt finner 
laveste verdi. Halveringsmetoden gjentas til vi har funnet akseptabel avstand for å iverksette 
spiralsøk med søkestangen. Man bør ikke bruke for mye tid til halveringsmetoden, men 
iverksette spiralsøk når verdiene ikke lenger synker nevneverdig. Den resterende avstanden 
gjenspeiler ca. dybde den skredtatte ligger på. 

 
 

!  Vær oppmerksom på at elektronikk, magneter og metaller har innvirkning på 
skredsøkeren og kan påvirke resultatene ved søk. Under søk må mobiltelefon slås av. 
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 Søkemetoder med skredsøker 

Hurtighet vs nøyaktighet 

Det er svært viktig at søket har høy hastighet innledningsvis for å dekke store avstander på 
kortest mulig tid. Etter hvert som avstanden blir mindre, eksempelvis fra 10m og under 3 m, 
kan man sette ned hastigheten og øke nøyaktigheten i lokaliseringen (figur 4.23: Hurtighet 
vs. Nøyaktighet). Dette er et prinsipp som må innøves fordi personell med lite praktisk 
erfaring ofte vil ha stort fokus på søkeenheten og nøyaktighet i søket og dermed bruke mye tid 
i den innledende fasen, der hvor man fremdeles har stor avstand til skredofferet. Man må også 
unngå å bruke for mye tid på å redusere avstanden med 10-50 cm i den avsluttende delen av 
søket og i stedet iverksette spiralsøk med søkestang. 

 

Fig 4.23: Hurtighet vs. Nøyaktighet. 
Figuren viser prinsippet om hurtighet i den første delen av søket med skredsøker. Slik får man 

dekt store avstander på kort tid. Når man nærmer seg skredofferet øker nøyaktigheten, men 
hastigheten går ned. 

 
 

Innledende søk med skredsøker -  signalsøk  

Denne delen av søket indikeres med følgende tegn på skjermen og på baksiden av 
skredsøkeren:  

 

Figur 4.24: Signalsøk – det innledende søket.  
Signalsøket gjennomføres inntil man mottar første signal. Dersom man er nært nok 

skredofferet vil skredsøkeren gå over i grovsøk.  

 

I figur 4.25 ser man fremgangsmåte når medrivningspunktet er kjent (A), når 
medrivningspunktet ikke er kjent og man søker alene (B), samt når man er flere til å søke og 

Feltlinjene er linjer som tegnes for å skissere hvordan signalfeltet ser ut. Feltlinjene 
finnes i realiteten ikke men skisserer feltets utbredelse og retning. 
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medrivningspunktet ikke er kjent (C). I alle disse fremgangsmåtene vil man rotere apparatet 
(antennene) i 3 dimensjoner, det vil si at man beveger enheten i x-, y- og z-planet i rolige 
bevegelser, mens man passerer gjennom området hvor det er størst sjanse for å finne personer 
som er tatt av skredet. Dette gjøres med apparatet nært inntil øret for å høre signalet. Det er 
viktig å merke seg at skredsøkere avgir signal ca 1 gang pr sekund. Bevegelsen i x-, y-, og z-
planet bør derfor gjøres langsomt nok til at et evt signal kan mottas. Når man roterer apparatet 
forsøker man å optimalisere antenneretningen ift signalet og svake signaler på lang avstand vil 
lettere kunne fanges opp. 
 
Dersom man søker gjennom skredet alene vil man måtte bevege seg gjennom hele skredet i 
bautende bevegelser med maksimalt 50 m mellom hver baut. Da vil man dekke 25m eller mer 
på hver side av sporet og sektorene vil overlappe. Dersom man er flere til å søke vil man 
kunne tildele 50 m brede korridorer til den enkelte hvor de ytterste korridorene ikke skal være 
mer enn 25 m fra ytterkantene.  
 
Dersom medrivningspunktet eller forsvinningspunktet er kjent, kan man konsentrere seg om 
området fra dette punktet og nedover i skredbanen. 
 
Straks enheten mottar et signal som er sterkt nok til å behandles avgis det en kvitteringstone 
og retning og avstand til skredofferet blir synlig i skjermbildet. Skredsøkeren skal da straks 
holdes i horisontal posisjon foran brystet slik at skjermen er lesbar. Når man heretter endrer 
retning skal man dreie hele kroppen i den nye retningen mens skredsøkeren holdes i samme 
stilling foran brystet.  
 

  
 
 
 
 
 

 

Signalsøk: Man roterer apparatets antenner i i x-, y-, og z-planet inntil øret for å 
optimalisere mottak av svake signaler på lengre avstand under det innledende 

signalsøket. 



 73 

 
Figur 4.25 A, B og C: Signalsøk. 

Fremgangsmåte for det innledende signalsøket med skredsøker når A) medrivningspunkt er 
kjent, B) når medrivningspunkt ikke er kjent og C) når man er flere til å søke og 

medrivningspunkt er ukjent. Fremgangsmåten nyttes frem til man mottar signal første gang. 
Man forflytter seg etter disse modellene inntil man mottar et vedvarende signal.  

 

    
Figur 4.25 D: Signalsøk  

Signalsøk slik fasene er illustrert på baksiden av Pulse Barryvox, til venstre når man er flere 
søkere, til høyre når man er alene i et søk. Tallene indikerer avstander mellom søkskorridorer. 

 

 
 

Hvorvidt medrivningspunktet er kjent eller ikke, og om man er en eller flere til å 
gjennomføre søket, er avgjørende for fremgangsmåten i signalsøket. 
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Grovsøk – etter mottak av første signal - feltlinje metoden 

Denne delen av søket indikeres med følgende tegn på skjermen og på baksiden av 
skredsøkeren:  

 

Figur 4.26: Grovsøk.  
Grovsøket starter straks man mottar et signal som er sterkt nok til at skredsøkeren kan 

kalkulere retning og avstand til skredofferet. Skredsøkeren avgir en varseltone og skjermen 
endres til å vise retning og avstand. Under grovsøket skal skredsøkeren holdes horisontalt 

foran brystet. Dersom signalet er svakt kan man oppleve at skredsøkeren går tilbake til 
signalsøk. Hvis dette skjer må man fortsette signalsøk til skredsøkeren igjen går over på 

grovsøk.  

 
Straks enheten mottar et signal, avgis en kvitteringstone og retning og avstand vises på 
skjermen. Samtidig vises en melding om å holde enheten horisontalt. Dersom man beholder 
signalet skal man under grovsøket holde enheten horisontalt foran seg. Når retningen på pilen 
dreier skal man dreie kroppen i den nye retningen uten å endre stillingen man holder 
skredsøkeren i forhold til kroppen. 
 
Skredsøkeren mottar nå et signal som er sterkt nok til å beregne avstand og retning. Retning 
og avstand til et skredoffer vises med en pil og et tall på skjermen. Avstanden som er oppgitt 
må tolkes som en antydende verdi, hvor det er tendensen for hvorvidt man nærmer seg eller 
distanserer seg fra offeret som er av betydning. Retningsindikatoren (pil) er ikke like presis 
som angitt avstand. Retningsindikatoren vil kunne ”hoppe” frem og tilbake i faser av søket. 
Det er derfor viktig at man følger nøye med oppgitt avstand og at denne skal være synkende. I 
denne fasen skal man søke seg hurtig frem til en mer presis beliggenhet og man må derfor 
bevege seg raskt over forholdsvis store avstander (se figur 4.23). 
  
 

 
 

 
 

Finsøk – overgang fra feltlinjemetoden til halverin gsmetoden 

Denne delen av søket indikeres med følgende tegn på skjermen og på baksiden av 
skredsøkeren:  

Skredsøkeren kalkulerer retning og avstand til nærmeste offer. Dette gjør det mulig å følge 
signalfeltet inn mot offeret og raskt kunne lokalisere offeret. 
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Figur 4.27: Finsøk.  
Under finsøket (<3m) mister man retningsangivningen på grunn av kort avstand til 

skredofferet og det tredimensjonale aspektet. Tegnet som vises på skjermen indikerer at man 
skal søk på bakken i et vinkelrett mønster (figur 4.28: Halveringsmetoden) til man finner 

laveste verdi. I denne fasen skal skredsøkeren holdes i samme retning uten å dreies.  

 

Når man nærmer seg skredofferet vil fokus gå fra hurtighet til lokaliseringsnøyaktighet. For å 
grave frem offeret raskest mulig skal ikke søk med sondestang starte på for stor avstand fra 
offeret. Halveringsmetoden i finsøket skal i størst mulig grad redusere gjenstående avstand 
(fig. 4.28: Halveringsmetoden). 
Da retningsindikatoren ikke gir en tredimensjonal fremstilling av retningen, og dermed ikke 
kan peke nedover mot skredofferet, vil denne funksjonen automatisk slå seg av innenfor en 
bestemt avstand som er satt til 3 meter. Når retningsindikatoren slår seg av starter finsøket. 
Avstand til skredofferet angis heretter med 1 desimal. 
 
Finsøket foregår som beskrevet i figur 4.28. Enheten holdes horisontalt og i samme retning 
som da retningsindikatoren automatisk slo seg av. Herfra søker man rett frem til man finner 
punktet med lavest avstand, deretter 90 grader ut til sidene til et nytt punkt med lavest mulig 
avstand. Slik fortsetter søket med 90 graders retningsendringer til man finner punktet med 
lavest mulig verdi. Et akustisk signal gir også indikasjon på at man nærmer seg eller fjerner 
seg fra offeret. Signalet øker i intensitet ettersom man reduserer avstanden til skredofferet. 
 
Når avstanden er på laveste oppnåelige verdi starter man å prodde med søkestangen. Under 
finsøket er det viktig å merke seg at den minste oppnåelige avstand er en indikasjon på hvor 
dypt offeret er begravd. Det har ingen hensikt å bruke mye tid med skredsøkeren på å 
finlokalisere et offer når avstanden er ned mot 50 cm, eller når avstanden i skredsøkeren ikke 
reduseres med mer enn et par desimaler. Vi kan i denne situasjonen gå ut fra at offeret er på 
omtrent denne dybden og et hurtig spiralsøk med sondestangen iverksettes umiddelbart. 
Dessuten vil spiralsøket være en raskere metode for å finne frem til skredofferet på så små 
avstander. 
 

 
 

Retningsindikatoren vil slå seg av 3 meter fra skredofferet. Finsøket utføres deretter etter 
halveringsmetoden. 
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 Figur 4.28: Halveringsmetoden. 

Halveringsmetoden benyttes i det avsluttende finsøket og man er kommet så nær at 
retningsfunksjonen kobles ut (< 3m). Apparatet holdes heretter på snøoverflaten og apparatets 

retning skal ikke endres. 
 
 

Spiralsøk med søkestang 
Dersom man er flere personer som kan støtte i arbeidet bør utgraving iverksettes samtidig som 
spiralsøket starter. For at man ikke skal komme i konflikt med spiralsøket må graving starte 
ca 1 meter nedenfor spiralsøket. Når personen som gjennomfører spiralsøket får treff med 
søkestangen har man spart verdifull tid ved allerede å ha startet utgraving. 
 
Når man søker med sondestang, etter at et skredoffers posisjon er lokalisert med skredsøker, 
sonder man i spiralmønster. Man må sonde i 90 grader i forhold til snøoverflaten ettersom 
skredsøkeren har angitt at dette er korteste avstand til den skredtatte, det vil si vinkelrett på 
snøoverflaten. Sonden stikkes i snøen i et spiralmønster ut fra et senterpunkt og hvert hull skal 
ha ca. 25 cm avstand i side og lengde fra foregående hull (figur 4.29: Spiralsøk). Søkestangen 
føres 2 m ned i snødekket. Slik prodder man tett og unngår å prodde ”forbi” skredofferet. På 
dette stadiet har man allerede brukt mye tid på å lokalisere stedet og sekundene teller. 
Spiralsøket må derfor gjennomføres i hurtigst mulig tempo. Hvis søket med skredsøker har 
vært grundig og korrekt vil man nå være på funnstedet og man må fokusere på å få 
skredofferet utgravd så raskt som overhodet mulig, derfor er det viktig at spiralsøket utføres 
så hurtig som mulig. 
 
Viktig: Når man får treff med søkestangen er det viktig at søkestangen blir stående igjen i 
samme hullet. Søkestangen danner nå utgangspunktet for utgravingen. 
 
 
 
 
 
 

Når man får treff med søkestangen er det viktig at søkestangen blir stående igjen i hullet. 
Søkestangen danner nå utgangspunkt for utgravingen.  
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Figur 4.29: Spiralsøk.  

Man må opprettholde ca 25 cm avstand mellom hullene, som proddes i 
spiralform ut fra første hullet. Søkestangen føres 2 m ned i snødekket. Det er viktig at 
søket gjennomføres hurtig. Ved spiralsøk etter funn med skredsøker skal det søkes 90 

grader ift snøoverflaten. 
 
 
For mer informasjon om søk med søkestang se kapittel 4.3 Kameratredning og kapittel 4.4 
Organisert redning. 
 

Utgraving 
 
Når man har søkt seg frem til lavest mulig avstandsverdi og gjennomført positivt funn med 
søkestang er det viktig at gravearbeidet er så effektivt og skånsomt som mulig. Dersom man 
har flere personer tilgjengelig kan man allerede under spiralsøket starte gravearbeidet. Når 
man får treff med søkestangen har man spart verdifull tid ved allerede å ha startet utgraving 
under spiralsøket. 
 
Etter at et skred har stoppet og det er gjennomført søk med skredsøker og søkestang vil det 
normalt ha forløpt noe tid. Det er derfor viktig at utgraving skjer systematisk og raskest 
mulig. Et positivt funn med skredsøker og søkestang krev at man må konsentrere 
redningsinnsatsen omkring det gjeldende skredofferet og man må vurdere å få flest mulig til å 
bistå med graving.  
 
For at gravingen skal foregå mest mulig effektivt er det viktig at alle har en aktiv rolle og at 
man har mulighet til å rullere i gravingen før noen blir utslitt. Gravingen konsentreres mot 
søkestangen i en spiss V-form. V-formen fører til at man konsentrerer gravearbeidet og ikke 
graver bort unødvendig mye snømasser. Det er også enkelt å justere spissen på formasjonen 
når man kommer ned til skredofferet (se figur 4.30). 
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Figur 4.30: Prinsippskisse for utgraving av pasient sett ovenfra. 
1 person plasseres fremst i V-formasjonen. Person nummer 2 plasseres 1 spadelengde bak den 
første personen. De øvrige skal ha 2 spadelengders avstand til personen foran. Slik sørger man 

for at alle kan arbeide i hele spadens lengde uten å forstyrre hverandre. Snøen skyffles 
bakover i midten av formasjonen. Lengden på V-formen skal i bratt terreng ideelt tilsvare 

dybden til skredofferet. I flatt terreng bør V-formen tilsvare 2 ganger dybden til skredofferet. 
Etter 3-4 minutter roterer personellet i klokkeretning i formasjonen for å motvirke at 

personellet sliter seg ut. 

 
Personen som står innerst i V-formasjonen hakker løs snø, skyffler snømassene bakover og 
styrer retningen på gravearbeidet. Bak på personens venstre side plasseres andre person med 
en avstand som tilsvarer 1 spadelengde (80cm). På første personens høyre side plasseres 
tredje person med 2 spadelengders avstand. Bak både andre- og tredje person plasseres 
personer med 2 spadelengers avstand, avhengig av hvor mange man er til å grave. Avstandene 
tillater den enkelte å kunne arbeide effektivt i en radius på hele spadelengden uten å komme i 
konflikt med personene foren, bak eller på siden.  
 
Lengden på V-formasjonen skal i bratt terreng tilsvare dybden til skredofferet. I flatt terreng 
skal lengden på V-formasjonen tilsvare 2 ganger dybden til skredofferet. Det er viktig at 
sjakten som graves blir så horisontal som mulig for å lette evakueringen, samt at man sørger 
for at snømassene blir ryddet unna og ikke hoper seg opp i bakkant, selv når det er flatt 
terreng. 
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 Situasjoner med flere nedgravde 

Markering av funnsted ved mottak av signaler fra fl ere begravde. 
Ved mottak av signaler fra flere skredsøkere vil man se antallet på venstre side av skjermen, 
samtidig som det på venstre side vil være tilsvarende antall ”hoder”. Det er viktig å merke seg 
at Barryvox Pulse i Basis innstilling vil oppgi retning og avstand til nærmeste skredoffer. I 
Basis innstilling er det heller ikke mulig å ”rulle” i menyen mellom de skredtatte. Avstand og 
retning er låst til nærmeste skredoffer. Dersom man kommer inn sektoren til en annen 
skredsøker, og denne er nærmere, vil retning og avstand endres til den som nå er nærmest.   
 
Barryvox Pulse gir mulighet til å ”markere” et funn slik at man kan fortsette søk etter andre 
skredoffer i situasjoner der hvor flere er tatt av skred. Markeringsfunksjonen aktiveres på 
avstander under 6 meter. Dersom flere personer er i ferd med å søke seg inn på samme 
skredoffer kan man innenfor 6 meter markere signalet for at ikke all redningsinnsats settes inn 
mot samme signal, med påfølgende tap av tid. Signalet fra skredsøkeren som markeres 
”utelukkes” i det videre søket og den markerte skredsøkeren vises som markert med et ”√”-
tegn bak ikonet i menyen på skjermen. Man unngår da å måtte vente til offeret er gravd ut før 
man kan utelukke signalet eller at alle skredsøkere er låst på å søke mot samme skredoffer. 
Straks man har markert går skredsøkeren over på nest nærmeste signal. Denne funksjonen må 
brukes med forsiktighet. Man må forvisse seg om at det fortsatt blir søkt på signalet som 
allerede er identifisert og at det blir foretatt finsøk og fremgraving. Man må samtidig være 
sikker på at det dreier seg om samme skredoffer før en eller flere ”markerer” signalet. Dersom 
man er få til å søke og det finnes flere skredoffer bør man konsentrere innsatsen. Velger man 
å søke og grave etter alle skredoffer samtidig risikerer man at tide løper fra en og at ingen blir 
reddet, fremfor at noen blir gravd frem i tide. 
For å fjerne markering av et signal i Basis innstilling må man slå av skredsøkeren og slå den 
på ”search” igjen. Skredsøkeren vil da behandle søket uten å ta hensyn til tidligere søk og man 
starter søket på nytt.  
 

Overlapping av signaler  
Når det søkes etter flere skredoffer vil man over tid vil kunne oppleve at signalene fra 
skredofrene overlapper hverandre. Når impulsene fra signalene overlapper oppstår det 
perioder hvor skredsøkeren ikke klarer å skille signalene. Skredsøkeren vil da gi melding om 
å stå i ro til situasjonen opphører. Det er spesielt signalene fra eldre skredsøkere som har 
lange impulser som fører til overlapping. Dersom man ikke er i en situasjon hvor det ligger 
flere skredoffer tett, vil skredsøkeren etter kort tid igjen angi retning og avstand til nærmeste 
skredoffer.   
 

 
 

Vitale data i Basis innstilling 
Vitale data er informasjon om registrert puls eller små bevegelser når senderen er nedgravd. 
Barryvox sender ut vitale data i Basisinnstilling via W-link. I tillegg lagrer skredsøkeren 
vitale data om begravningstid og registrert tid med vital data. I Basis innstilling kan man få 
opp begravningstiden på skjermen i sendemodus ved å holde inne begge knappene i 3 
sekunder. Den første linjen man får opp vil være siste begravningstid og man kan søke seg 

Ved flere nedgravde offer i samme område kan det være vanskelig å skille signalene. 
Dersom signalene overlapper vil skredsøkeren gi melding om å stoppe opp. Etter kort tid 

vil skredsøkeren igjen gi avstand og retning til nærmeste skredoffer. 
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tilbake de siste 5 begravninger (fra -1 til -5 i menyen). Den aktuelle begravningstiden er ikke 
nummerert. 
Dersom man graver frem en skredtatt med Barryvox kan man kontrollere den totale 
begravningstiden og den tiden det har vært registrert vitale tegn. Denne informasjonen er 
viktig å overlevere medisinsk personell. Ut ifra varigheten på begravningen og tiden det har 
vært registrert vitale tegn vil medisinsk personell kunne prioritere behandling.  

4.6.2 Skredsøker – instruktør innstilling 

Instruktør innstilling er beregnet for personell som til daglig arbeider med utdanning innen 
skredsøkere, kameratredning og organisert redning. I tillegg er instruktør innstilling ment å 
brukes blant personell som skal stå på beredskap. Menyvalgene i instruktør innstilling er 
fastsatt og inkluderer noen tilleggsfunksjoner. 

Analogt modus 
Dersom det oppstår problemer i analysen av de mottatte signaler kan man gå over i analogt 
modus. Avstand og retning til det sterkeste signalet vises på skjermen og man hører den 
analoge søketonen. Retningspilen peker kun fremover og man må følge med på avstanden for 
å forsikre seg om at man går i riktig retning. Dersom det mottas signaler fra flere begravde får 
man opp et ikon med 2 hoder. Den analoge tonen bidrar til å kunne verifisere antall signaler 
som mottas.  

Analogt modus aktiveres ved å holde inn begge gummitastene samtidig i 3 sekunder. Man 
gjør det samme for å gå tilbake til digitalt modus. 

I analogt modus kan man justere lydsignalets styrke. Innledningsvis vil det være automatisk 
justert. Høyre knapp justerer volumet opp og venstre knapp justerer volumet ned. For å øke 
rekkevidden på skredsøkeren kan man i analogt modus justerer volumet opp til 1 nivå over 
maksimalt (dvs et nivå over A8). Skjermen slår seg da av og man oppnår maksimal 
rekkevidde.  

Justering av volumet er i praksis en justering av følsomheten til skredsøkeren. Når visningen 
blinker er det en indikasjon på at man må øke eller senke følsomheten ift signalene som 
mottas. På økt følsomhet vil man få inn skredsøkere på lange avstander. Når man justerer ned 
følsomheten vil etter hvert signaler på lange avstander falle bort. Til slutt får man kun inn 
signalene til skredsøkere på korte avstander. Slik kan man justere ned følsomheten for å lette 
søket og raskt finne frem til nærmeste skredoffer..  

Ved manuell justering av volumet i analogt modus benyttes halveringsmetoden under 
grovsøket og finsøket. Skredsøkeren holdes vertikalt under hele søket. Dreier man 
skredsøkeren endres styrken på signalene som mottas. Langs en rett linje finner man frem til 
det sterkeste signalet, som også gir lavest avstand. Volumet justeres ned slik at det så vidt er 
hørbart. Deretter søker man 90 grader til siden og finner på nytt det sterkeste signalet og 
justerer volumet ned til det så vidt er hørbart. Man fortsetter halveringsmetoden til man kan 
starte spiralsøk med søkestang.  

Analog tone 
Analog tone tilsier at redningspersonellet kan lytte til det antall faktiske signaler som mottas 
og dermed verifisere antallet skredofre. I Basismodus avgis det kun et kunstig generert signal 
for begravde det søkes etter, altså den nærmeste.  

Valg mellom skredofre 
I instruktør innstilling har man mulighet til å bla mellom oppgitte skredofre ved å trykke på en 
av de to gummitastene. Det betyr at man ikke automatisk må gå til nærmeste skredoffer. Dette 
er en nyttig funksjon når man er flere til å søke eller når man ønsker å sortere skredofre og 
prioritere i forhold til oppgitte vitale data (se vitale data nedenfor).  
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Lydstøtte under finsøk – av 
Det avgis ikke akustisk støttesignal under finsøket. I skjermen ser man merket for finsøk, et 
kryss, og avstand til skredofferet oppgis.  

Vitale data 
Denne funksjonen medfører at man under søk får opp Vitale data fra Barryvox skredsøkere 
som ligger i skredet. Vitale data er opplysninger fra begravde Barryvox enheter om hvorvidt 
det registreres hjerteslag eller bevegelser. I menyvalget vil man få opp et ”hjerte” ved siden av 
hode-ikonet. Vitale data gjør at man kan prioritere skredofre hvor det registreres hjerteslag 
eller bevegelser. Skredofre som har registrert hjerterytme har størst overlevelsessjanse. 

”Hostile modus” 
Det er i tillegg mulighet for å sette både basis innstilling og instruktør innstilling i ”hostile” 
modus. Denne funksjonen er ment for bruk i skarpe operasjoner og medfører at skredsøkeren 
ikke avgir lys eller lydsignaler. 

4.6.3 Opplæring og trening med bruk av skredsøker 
Et opplæringsprogram må ta hensyn til den eller de typene skredsøkere man har tilgjengelig. 
Det er viktig at man setter av tid til grundig opplæring. Opplæringen bør ha som mål at 
deltakende personell behersker søk i skred med flere enn et skredoffer og at man får øvet på 
en kompleks situasjon hvor flere offer er begravd innenfor et begrenset område og også på 
varierende dybde. Slike situasjoner resulterer i signalfelt som flyter sammen og er vanskelig å 
lese. Dette gir utfordringer for skredsøkeren som mottar signalene og den som søker.  
Avdelinger som har skredberedskap bør prioritere treningen med skredsøkeren slik at 
personellet mestrer mer kompliserte scenarier. 
 

4.6.3.1 Grunnleggende kameratredning 
Som vedlegg i reglementet er det utarbeidet 2 forskjellige nivåer innen kameratredning. Det 
første nivået gir grunnleggende kunnskap i bruk av kameratredningsutstyret og forsikrer at 
personellet kan gjennomføre enkle søk med skredsøker, spiralsøk med søkestang og effektiv 
utgraving. Leksjonsopplegget er kalt ”Grunnleggende kameratredning” (vedlegg: 
Leksjonsopplegg Grunnleggende kameratredning).  
 

4.6.3.2 Kameratredningskort 
Det er også utarbeidet et kameratredningskort som kan benyttes til trening av et lag eller en 
patrulje. Kameratredningskortet legger vekt på organisering av laget, varsling, søk, utgraving, 
sanitet og evakuering. Samtidig som kameratredningskortet er utarbeidet som en punktliste 
for trening kan kortet bæres i felt og benyttes som en huskeliste i tilfelle det skulle oppstå en 
skredulykke (Vedlegg: Kameratredningskort). 
  

4.6.4 Vedlikehold 

Daglig vedlikehold 
Enheten testes under oppstart og gjennom daglige gruppetester. Dersom enheten ikke fungerer 
som den skal under gruppetest skifter man batterier. Dersom skredsøkeren fremdeles ikke 
fungerer skal den byttes og leveres inn til avdelingens vedlikeholdsansvarlige. 

Årlig vedlikehold / Test av enhet  
Batterilokk ses over og byttes dersom defekt eller løst. Dersom det er skade på selve enheten 
skal skredsøkeren sendes til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). 

Batterikontakter sjekkes og eventuelt byttes ved irring eller brekkasje. 
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Alle enheter skal testes en gang i året med Barryvox testenhet. Testenhetene administreres av 
avdelingens ansvarlige for skredsøkere. Enhetene skal testes innen testdato som står oppført i 
oppstartsvinduet. Skredsøkere som ikke består test skal oversendes FLO. Samtidig som test 
gjennomføres skal det kontrolleres at enheten har riktig konfigurasjon (Basis 
innstilling/Instruktør innstilling). Forsvarets vinterskole utgir konfigurasjonsfiler til bruk ved 
testing/konfigurering. Enheter som har passert testdato skal ikke benyttes i felt.  

Under årlig test vil nødvendige firmware oppdateringer også gjennomføres.  
 

 

4.6.5 RECCO søkesystem 

 Innledning 
Forsvaret har benyttet søkesystemet fra produsenten RECCO siden skredulykken i Vassdalen 
i 1986. Det er i tiden etter første anskaffelse blitt innført nyere versjoner. Reccos nyere 
modeller har økt følsomhet og lavere vekt (< 1 kg), samt at de skal kunne detektere 
skredsøkere og annet elektronisk utstyr, også når dette er slått av. RECCO systemet er ikke 
ment å erstatte skredsøkere og kameratredning. Det er den organiserte redningen som utstyres 
med søkeenheten for bruk i redningsoperasjoner. 
 
RECCO systemet som Forsvaret bruker er basert på et system hvor personellet bærer 2 
passive reflektorbrikker og søk etter skredoffer gjennomføres med RECCO søkeenhet. 
Personellet utstyres med 2 brikker pr. person for å optimalisere refleksjon av radarsignaler fra 
detektor enheten når det blir søkt. Radarsignalet blir redusert når det går gjennom vann 
(kroppen/våt snø). Når signalet treffer brikken direkte øker det signalkvalitet og maksimerer 
avstanden for deteksjon. Brikkene fungerer som en reflektor og fordobler signalfrekvensen 
som søkeenheten sender ut. Fordelene med RECCO brikker er at de er vedlikeholdsfrie, har 
meget lav vekt, volum og kostnad, samt at de er uten batterier ettersom det er et passivt 
system. 
 
De nyere utgavene av RECCO-søkeenheten har en rekkevidde på 150-200 meter i fri luft. 
Høy tetthet i snøen (vannmengde) og ulike lagdelinger i snødekket reduserer rekkevidden. I 
hardpakket snø reduseres rekkevidden til mellom 20 og 30 meter. I våt snø reduseres 
rekkevidden ned mot 10 meter. Søkeenheten består av en relativt kompakt detektor som 
sender ut radarsignaler i en rett linje. Når enheten mottar reflekterte signaler peker den 
allerede i retning av skredofferet, i motsetning til skredsøkere som mottar signaler i et elliptisk 
signalfelt. Effektiviteten til søkeenheten øker når man søker fra helikopter ettersom volumet 
av snø signalet går gjennom minker og signalstyrken reduseres i mindre grad. 
 



 83 

 
  

Figur 4.34: RECCO søkesystem med tilhørende RECCO-brikker 
 

 
 

 RECCO søkesystem - utstyr 

Nedenfor følger en liste over utstyret som hører til RECCO søkeenhet: 

� Søkerenhet m/antenne, håndtak og funksjonsbrytere som bæres med en hånd (i den 
andre hånden bør søkepersonen ha en søkestang) 

� Ørepropper 

� Bæreveske og evt. ekstra batterier 

� Batterilader 

Den enkelte soldat utstyres med 2 RECCO-brikker som monteres i uniformen. 

 

 Funksjon 
RECCO-søkesystemet utnytter det såkalte frekvensdoblingsprinsippet. Et radarsignal (917 
MHz) sendes ut via en retningsbestemt antenne som søkepersonen kan vende og vri i ulike 
retninger. Når signalet treffer en reflektor fordobles signalets frekvens (1834 MHz) og fanges 
opp av antennen. I mottakeren forandres signalet til en hørbar, variabel tone i øreklokkene. 
Den hørbare tonens styrke varierer avhengig av "styrken" på retursignalet som igjen avhenger 
av avstand og vinkel til reflektoren. Hvis det utsendte signal ikke reflekteres av en 
reflektorbrikke, hører vi bare en svak konstant grunntone som indikerer at søkesignaler sendes 
ut. Det utsendte signalets treffvinkel og reflektorens plassering under snødekket har altså 
betydning for rekkevidden. 
 

 Reccobrikker – plassering 
Alt personell skal ha utlevert 2 brikker. Den ene brikken festes nederst i sidelommen på 
feltbuksen. Den andre festes på kroppens motsatte side, i en overarmslomme på feltjakken. 
Årsaken til plasseringene er å få en brikke på hver side av kroppen og dermed sikre best mulig 
refleksjon av radarsignalet ved et eventuelt søk, og dermed også øke sjansene for funn. 

En stor fordel med RECCO systemet er at man til en relativt liten kostnad kan utstyre alt 
personell med passive brikker. Brikkene har ingen vedlikehold, lav vekt og plasseres 

diagonalt ift. hverandre på kroppen for å øke mulighetene for funn. 
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Brikkene må festes for at de ikke skal falle ut i en skredulykke, hvor det er enorme krefter 
involvert og det er stor sannsynlighet for at løse gjenstander rives bort. 
 

 Søk med RECCO-systemet 

Innledning 
Søk i snøskred med RECCO-systemet foregår ved at man går igjennom skredet som figur 
4.36 viser. Korridorene man søker i skal være 10-20 meter brede. Søkepersonen må rotere 
apparatet for å variere antennevinkelen under søk ved:  
- å svinge antennen i rolig bevegelse 45˚ ut til begge sidene 
- å vende antennen i rolig bevegelse fra og mot bakken 
- å vri antennen i rolig bevegelse mot og med urviseren. 
Den beskrevne variasjon av antennevinkel oppnås ved å rotere søkeren i 8-tallsbevegelser. 
 
Da signalene er retningsbestemte, vil operatøren kunne følge et reflektert signal i en rett linje 
mot kilden og dermed den skredtatte. 
 
Personen som søker må være oppmerksom på at signalet kan reflekteres fra egne eller andres 
RECCO-brikker og fra øvrig materiell som reflekterer signalet. For å lette søket for en 
uerfaren søker, bør øvrig personell i skredet fjerne sine reflektorer og man bør tømme skredet 
for elektroniske gjenstander som kan gi forstyrrende signaler.  
Søkepersonellet må være oppmerksom på at alt elektronisk materiell (kameraer, radioer ol) 
har dioder innmontert. Slikt materiell vil også kunne gi hørbart signal til den passive 
svargiveren. Bærer man slikt utstyr selv må dette bæres på ryggen for at det ikke skal forstyrre 
søket. Dersom det ikke er mulig å tømme skredområdet for RECCO-brikker eller annet 
reflekterende materiell må man senke RECCO-søkeren ned mot bakken og dermed også 
snevre inn søket. 

 
 

Figur 4.36: Søk med RECCO-systemet. 
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RECCO-søk gjenomføres ved å rotere enheten i 8-talls bevegelser mens man  
beveger seg gjennom søketeigen i korridorer med bredde på 10-20 meter. I utgangsstilling 

holder man RECCO-enheten 30˚ under horisontallinjen. 
 

Sveip 
Det første man må gjøre i et skred er å ”sveipe” gjennom området med søkeenheten. Dette 
søket vil kunne detektere skredoffer som ligger lett tilgjengelig og som har reccobrikker i 
gunstig posisjon i forhold til radarsignalet fra søkeenheten. Små skred vil i teorien kunne 
søkes i deres helhet fra ytterkantene. 
 

Grovsøk 
Dersom man ikke har detektert signaler gjennom å sveipe skredområdet må man iverksette et 
grovsøk slik skissert i figur 4.36. Utgangsstilling for søkeenheten er 30˚ under 
horisontallinjen. Søkeenheten roteres i 8-tallsbevegelser samtidig som man går gjennom 
søkeområdet.  
 

Finsøk 
Om man ikke får funn på første grovsøk må skredet søkes med finsøk. I dette finsøket 
halverer man bredden på korridoren som man søker i (10m). Utgangsstillingen til søkeenheten 
økes til 60˚ under horisontallinjen. 
 

Detektert signal 
Ved mottak av signal må stedet man står på merkes, volumet reduseres og deretter må man gå 
mot signalet. Søkeenheten holdes i 30˚ under horisontallinjen. Når signalet forsvinner er man 
like over offeret. Volumet på øreklokkene skrus ned og man gjennomfører kryssøk med 
søkeenheten pekende vinkelrett på overflaten. Funnstedet merkes og stedet søkes med 
søkestang.  
 

Andre kapasiteter 

Det nyeste RECCO-systemet kan også finne mobiltelefoner, digitale kamera, skredsøkere og 
annet elektronisk utstyr, også når disse er slått av. Søkeenheten kobles til øreklokker for å 
skjerme signalet fra støy i området som for eksempel fra helikopter og mannskaper. Søk med 
RECCO-systemet kan også gjennomføres fra helikopter for å spare tid (se kapittel 4.4 
Organisert redning). Dette er spesielt gunstig i store skred og enheten kan også kobles til en 
underhengende antenne for å øke rekkevidden for søket.  

For å søke etter skredsøkere slås RECCO-søkeren over på 457kHz. Apparatet vil da sende ut 
RECCO-signaler og søke etter skredsøkersignaler samtidig. I øretelefonene vil man kunne 
høre både de karakteristiske RECCO-signalene og skredsøkersignal. 

Nyere RECCO søkeenheter er utstyrt med analoge skredsøkere. For å søke etter aktive 
skredsøkere må derfor Halveringsmetoden (figur 4.28) benyttes fra det øyeblikk man mottar 
skredsøker signaler. For å øke effektiviteten i søket, både for RECCO-søket og søket etter 
aktive skredsøkere, bør man fortsette søket med skredsøker når man har mottatt impulser fra 
en aktiv skredsøker med RECCO. Dette gjelder spesielt på store avstander.  

Dersom RECCO enheten benyttes til å lokalisere en skredsøker kan man gjennomføre 
finsøket ved å slå av 457kHz funksjonen og søke seg frem til skredofferets nøyaktige 
beliggenhet ved hjelp av RECCO-signaler.  
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4.6.6 Søk med aktive og passive hjelpemidler – forskjelli ge kapasiteter 
Oversikten nedenfor (se tabell nedenfor) viser de forskjellige hjelpemidlers kapasitet, 
sannsynlighet for funn, søkedybde, fordeler og ulemper. Opplysningene vil kunne variere en 
del, avhengig av brukeren og forholdene i snøskredet. 

 
Tabell 4.3: Sammenfattelse av de ulike hjelpemidlene til søk i snøskred. 

 

Hjelpemidler  Kapasitet 
(estimat) 

Sann- 
synlighet 
for funn 

Søke- 
dybde 
(ca) 

Fordeler Ulemper 

20 søke- 
stenger 

Grovsøk 
2-3000 m2/t 
Finsøk 
500 m2/t 

Stor 2 m 
 
3-5m 

Enkel å bruke 
 
Lett å transportere med seg 
 
Kan improviseres/bruke 
stavene 
Skredtatte kan bli funnet 
uten å være utstyrt med 
skredsøker eller 
RECCO-brikker 

Begrenset søkedybde 
 
Personellkrevende 
 
Lav søkekapasitet 
(tidkrevende) 
 
Kan treffe et skredoffer 
uten å vite det 

Lavinehund Grovsøk 
20 – 45 000 
m2/t 

Stor 2-5 m Skredtatte kan bli funnet 
uten å være utstyrt med 
skredsøker eller 
RECCO-brikker  
Meget stor sannsynlighet 
for funn 
Relativt stor søke kapasitet 

Lang tid å varsle og 
transportere hunde- 
ekvipasje ut til søke-
området  
 
Hunden må byttes etter 
kort tids søk 

RECCO-
søker 

15 – 30 000 
m2/t 

Meget 
stor 

10-30m Stor treffsikkerhet 
 
Stor søkekapasitet 

Krever opplæring 
 
Skredtatte må bære 
RECCO-brikker 
 
Tar tid før instrumentet 
ankommer skadestedet 
søkestedet 
Avhengig av batterier 
 Skredsøker 70-80 000 

m2/t 
Meget 
stor 

10-20m Stor treffsikkerhet 
 
Søk kan starte straks det 
har gått skred 
 
Stor søkekapasitet 
Lett å bære 

Krever opplæring 
 
Skredtatte må bære 
Sender 
 
Avhengig av batterier 
 

Signalene til RECCO er retningsbestemte og retningen man mottar signaler fra er dermed 
retningen offeret ligger i. 
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4.7 Øvelser 

4.7.1 Hel – del – hel metode 

Ved gjennomføring av større skredredningsøvelser vil det alltid være nødvendig å gi uerfarne 
hjelpemannskaper et bilde av en ideell gjennomføring. Det anbefales å benytte trent personell 
til denne virksomheten. Det er viktig å trene på enkle scenarier før man avanserer til store 
kompliserte skred. Øves det på for kompliserte scenarier kan det i seg selv redusere 
øvingsutbyttet. Redning i skred kan lett bli kaotisk og man bør derfor tilstrebe enkelhet for å 
øve de grunnleggende ferdighetene. 

Etter gjennomført demonstrasjon av metodikken kan aktiviteten brytes ned til flere mindre 
faser og mannskapene trener deretter på hver enkelt delfase i redningsoperasjonen. Anbefalte 
delfaser er trening med skredsøker, kameratredning, utgraving, førstehjelp og evakuering, 
førsteinnsats og eskalering av redningsinnsatsen.  

Når alle delfaser er trent på, tilrettelegges det for en helhetlig øvelse hvor redningspersonellet 
gis mulighet til å se seg selv og sin rolle i en større sammenheng. En slik øvelse avsluttes 
alltid med en oppsummering av hele aktiviteten. Det har ingen hensikt å gjennomføre større 
skredredningsøvelser med eksterne aktører, uten at eget personell mestrer sine oppgaver og 
har gode enkeltmannsferdigheter. 

 

 

 

4.7.2 Figurantgrop 

 Generelt 

Ved utdannelse i snøskred og redningsarbeid er det viktig at den ansvarlige for aktiviteten 
nøye vurderer faren for skred i det aktuelle øvingsterrenget. Velg et heng som er slakt nok til 
at snøskred ikke kan løsne, selv om været skulle endre seg så skredfaren øker. Husk at kurs og 
demonstrasjoner ofte danner mønster for senere øvelser. 

Dersom figuranter graves ned fullstendig skal bestemmelsene om utformingen av 
figurantgrop følges. Øvingsledelsen skal utpeke en sikkerhetsansvarlig for figuranten(e). I 
tillegg kan det graves ned effekter som for eksempel soveposer, ryggsekker, underlagsmatter, 
skredsøkere og Recco-brikker. 

Samvirkeøvelser med andre aktører bør ikke gjennomføres før involvert personell mestrer 
søksteknikker, utgraving og evakuering av skredtatte. 

 



 88 

 

Figur 4.37: Prinsippskisse av figurantgrop  

 

 Utforming av figurantgrop  

Påse at snøen over figurantgropen er fast. Løs snø kan forårsake at gropen raser sammen, noe 
som kan få farlige følger for figuranten. Graven må være passe dyp til de øvelser som skal 
gjennomgås. 

Gropen bør graves av minimum 2 personer. Grav rett ned i snøen cirka 2 meter. Deretter 
graver man seg inn under fast snø, fortrinnsvis mot henget cirka 75 centimeter med en bredde 
på cirka 220 centimeter.  

Høyden på figurantgropen må være stor nok til at figuranten kan ligge fritt minimum 60-75 
centimeter.  

Søkestang monteres og føres ned til figurantens hånd. Den kobles slik at den ikke syns fra 
overflaten. 

Figurantgropens posisjon skal kunne lokaliseres på minimum to uavhengige måter 
(krysspeiling/skredsøker/Recco/radiostyrt øvingssett).  

Radiosamband kobles opp, plasseres og kontrolleres sammen med det øvrige utstyret 
figuranten skal og bør medbringe før gjengraving. 

 Gjengraving 

Øvingslederen har ansvaret for nedgravingen og kontroll av referansepunkter i terrenget. Når 
figuranten har lagt seg inn og meldt at han ligger bra gjennomføres det en sambandssjekk. 

Øvingsleder utpeker videre en person som opprettholder sambandskontakt med figuranten(e) 
gjennom hele øvelsen frem til figuranten(e) er utgravd. 

Mannskapene "murer" igjen åpningen foran figuranten med store snøblokker slik at veggen 
ikke kan kollapse over figuranten og fylle igjen gropen. 

Dersom sambandskontakt skulle opphøre kan figuranten benytte søkestang for å varsle 
øvingsledelsen om behov for hjelp. Vedkommende skal da øyeblikklig graves opp av snøen. I 
motsatt fall hvor øvingsstaben ikke får kontakt med figurant skal vedkommende straks graves 
opp. Det benyttes da referansepunkter og oppmålingssystem som beskrevet over. Det kan 
også benyttes skredsøker eller Recco-søker hvis dette er i bruk og mindre tidkrevende. 
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 Krav til figuranten(e) 

- Figuranten skal være frivillig og må ikke ha klaustrofobi. 

- Figuranten bør ikke ligge nedgravd lenger enn 3 timer og skal ikke ligge nedgravd lenger 
enn 4 timer. 

- Figuranten skal ha med søkestang som er delvis satt sammen og ført opp igjennom taket. 

- Figuranten skal ha med radiosamband (toveis) med ekstra batteri og det skal gjennomføres 
sambandssjekk FØR gjengraving! 

- Figuranten skal ha med liggeunderlag, minimum ett for å ligge på og det anbefales et til 
som beskyttelse over kroppen. 

- Figuranten skal være iført varme og tette klær (for eksempel sovepose/foret 
overlevelsesduk). 

- Figurantens komfort skal prioriteres. Vedkommende bør medbringe varm drikke, mat, 
lommelykt og for eksempel lesestoff og lommeradio. 

- Figuranten kan ha monterte Recco-brikker i henhold til øvingsmoment. 

- Figuranten skal ha beskyttelse foran ansiktet for å beskytte mot skader fra søkestenger, for 
eksempel en spade. 

- Figuranten kan ha med skredsøker som skrus av eller på i henhold til øvingsmoment. 
Dersom radiostyrt øvingssett er tilgjengelig anbefales det å benytte dette. 

- Figuranten bør før nedgraving gjennomføre nødvendige toalettbesøk, samt unngå å svette. 

 

 

 

4.8 Skredredningsmateriell 

4.8.1 Enkeltmannsutrustning 

Enkeltmannsutrustning består av kameratredningsutstyr med skredsøker, søkestang og spade 
for å kunne utføre livreddende innsats umiddelbart etter at et eventuelt skred har gått.  

4.8.2 Skredredningssats 

Skredredningssatser er utfyllende materiellressurser til bruk ved organisert skredredning. 
Satsene er fordelt for å gi avdelinger over hele landet muligheten til å planlegge, øve og 
gjennomføre egen redningsinnsats.  

Satsen er utviklet for å kunne dekke en avdelings behov ved en organisert 
skredredningsoperasjon. Materiellet består av søkemateriell, sanitets- og 
evakueringsmateriell, merkemateriell, sambandsutstyr, forpleining, lyskastere og aggregater 
samt teltmateriell for samleplass og KO. 

Se vedlegg 4 for detaljert sammensetning. 

! Figuranter skal være frivillige, de bør ikke ligge nedgravd lenger enn 3 timer og 
maksimalt 4 timer. 
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4.9 Sikkerhets- og risikovurdering under redningsop erasjoner (overordnet) 

4.9.1 Metodikk 

I UD 2-1, Sikkerhetsreglement for landmilitær virksomhet i Forsvaret, beskrives 
risikovurdering som en 5-trinnsprosess. Denne metodikken er basis for all aktivitet og skal 
alltid nyttes i størst mulig grad for å avdekke risiko i forkant av aktiviteter. På denne måten 
legger vi til rette for størst mulig trygghet i gjennomføringen. 

Den som er ansvarlig for trening, øving eller en reell redningsoperasjon skal bruke 
bestemmelsene som rammeverk for risikohåndtering og tilpasse dette til risikobildet som er 
kommet frem gjennom risikovurderingen. Dette kan innebære ytterligere tiltak enn det som er 
beskrevet i UD 2-1.  

Avdelinger med skredberedskap skal gjøre seg kjent med metodikken før overtagelse av 
beredskap. 

 

 

 

4.9.2 Risiko under skredredning 

En skredredningsaksjon kan i sin natur innebære risiko. For å ivareta redningsmannskapets 
sikkerhet må personellet være i stand til å forholde seg til risiko. Dette innbærer en evne til å 
vurdere risiko (danne seg et risikobilde) og etterpå håndtere risikoen under redningsaksjonen. 
Risikovurderingen vil gi oversikt over hvilke farer aksjonen kan ha og gi svar på hvilke tiltak 
personellet kan iverksette for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.  

På alle nivå skal det forut for og under redningsaksjoner gjennomføres risikovurdering 
tilpasset aksjonens kompleksitet og omfang. 

 

4.9.3 Mål og hensikt med risikovurderingen 

Målet med risikohåndtering er å legge grunnlag for å håndtere risiko på en slik måte at 
skredrelaterte øvelser og redningsoperasjoner kan utføres med færrest mulig skader eller tap. 

Risikovurderingen skal bidra til å redusere antall uheldige episoder og redusere kostnadene i 
forbindelse med skadeerstatning (person, materiell og/eller eiendom), legge til rette for en mer 
effektiv bruk av ressurser, gjøre treningen mer realistisk og effektiv og gi bedre beredskap. 

For skredredning bør det gjennomføres en skriftlig generisk risikovurdering som kan 
anvendes under utdanning og trening i skredredning. Når skredredning skal gjennomføres må 
denne risikovurderingen vurderes på nytt ut fra de gjeldende forhold. Vurderingene fortsetter 
kontinuerlig også under fremføring til skredområdet og under selve skredredningen. Etter 
gjennomført skredredning evalueres dette og de generiske vurderingene korrigeres ved behov. 

 

!  Gjennomgang av risikovurdering skal gjennomføres som del av forberedelsene før 
avdelingen overtar beredskapsansvaret. Dette gir også en viktig tidsbesparelse for den 

endelige risikovurdering ved utrykning. 
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4.9.4 Risikovurderingsprosessen 

Risikovurderingsmetodikken er beskrevet i UD 2-1 og der vil den gjeldende versjon av 
metodikken være oppdatert. Det mest grunnleggende innen metodikken presenteres nedenfor. 
Prosessen har totalt 5 trinn:  

 

Figur 4.38: Skjematisk fremstilling av 5-trinns risikovurdering 

Trinn 1: Identifiser farene 

Analysere oppdraget og gjennomfør en foreløpig risikovurdering. List opp alle mulige farer 
forbundet med de ulike faser i en operasjon tilsvarende. Beskriv også årsakene til at farene 
oppstår. 

Trinn 2: Vurder farene 

Vurder graden av risiko for hver enkelt fare med vekt på alvorlighetsgrad/konsekvens og 
sannsynlighet. Bestem alvorligheten av de ulike farer. Dette deles inn i: Kritisk – alvorlig – 
moderat – mindre – ubetydelig.  
Bestem sannsynligheten av at de ulike farer inntreffer. Dette deles inn i: Sannsynlig – mulig – 
kan skje– usannsynlig. 

Trinn 3: Utvikle tiltak  

Her utvikles tiltak som motvirker risiko for de enkelte farer. Prioriter først tiltak som 
motvirker farer med høy risiko. Bestem om det er gjenværende risiko og bedøm risikoen 
forbundet med hvert enkelt fare nok en gang (gjenta trinn 2) og få utviklet tiltakene slik at det 
er mulig å bestemme den eventuelt gjenværende risikoen. 

Ta beslutning. Når tiltakene er på plass, vurder om gevinsten er større enn risikoen?  

Dersom gevinsten er større enn risikoen godtas tiltakene i prinsippet. 

Dersom risikoen er større enn gevinsten bør man avbryte eller konferere med høyere 
myndighet. 

Trinn 4: Iverksett tiltakene 

Faste tiltak kan beskrives/være beskrevet i reglement, utdanningsprogram, SO, andre ordrer. 

Sørg for at utvalgte tiltak blir kommunisert ned til det laveste nivået. Avklar ansvarsforhold 
og innfør tiltakene.  
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Trinn 5: Overvåk og evaluer tiltakene 

Sikre at tiltakene gjennomføres og etterleves på alle nivå. Vær oppmerksom på at endringer 
kan inntreffe og at justeringer må foretas. Gjennomfør eventuelle korrigerende tiltak. 

Skjema til bruk for risikovurdering finnes på Forsvarets intranett under bibliotek og 
regelverksportalen.  

 

4.10 Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskr ed (nasjonalt) 

4.10.1 Formål 

Formålet med Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred er å bidra til at søk og redning 
gjennomføres uten at liv og helse settes i fare og størst mulig grad likt i de ulike 
organisasjoner, aktører og etater involvert. Søk etter og redning av skredtatte skal utføres med 
mest mulige effektive metoder. Retningslinjene setter krav til organisasjoner/aktører som skal 
yte organisert innsats i skred. Retningslinjene gir en forutsigbarhet for rekvirent av 
innsatspersonellets muligheter og kapasiteter. 

Retningslinjene skal sette krav til alle aktører som bidrar i redningsoperasjoner, herunder krav 
til minimumsstandarder, grunnleggende utdanning og sikrer at involverte arbeider etter en 
felles lest. 

Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred skal beskrive: 

- Nasjonale krav 

- Risikohåndtering 

- Felles metoder 

- Lover/forskrifter 

- HRS/LRS 

Retningslinjene utarbeides av aktørene som er involvert i skredredning. 

 

 

 

4.10.2 Redningspersonellets kompetanse 

Tjenesten stiller krav til personell som deltar i innsatsgrupper. Det stilles krav til personlig 
egnethet, teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet til skred. Foruten evne til å 
kunne arbeide i team, må personell også kunne arbeide selvstendig. 

Følgende underpunkter bør vektlegges: 

- fysisk og psykisk skikkethet 

- motivasjon 

- samarbeidsevne 

- evne til å ta ansvar for egen faglig vedlikehold og utvikling 

Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred er et felles verktøy for alle aktører 
involvert i snøskredredning i Norge. 
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4.10.3 Krav til personell ved skredredningstjeneste 

Før personell deltar i skredberedskap skal den enkelte organisasjon sørge for at deltakere 
tilfredsstiller et sett med minstekrav. 

 

 Generelle krav til personell  

- basal førstehjelp 

- sikkerhets- og risikovurdering 

- organisering 

- redning av pasient og eget personell 

- søkemetoder 
 

 Spesifiserte krav til personell  

- kjenne til organisering av skadested 

- kunne lede organiseringen av et skadested 

- kunne utføre kameratredning 

- kunne utføre risikovurdering tilpasset sitt nivå og aktivitet 

- kunne vurdere kvaliteten på eget arbeid  

- kunne følge fastlagte prosedyrer og metoder, og utføre oppdrag på en sikker og forsvarlig 
måte 

- kunne bruke relevant utstyr på en tilfredsstillende måte 

- kunne følge instruks og motta veiledning fra lederfunksjoner  

- kunne arbeide selvstendig, ansvarlig og planmessig  

- kunne bruke grunnleggende kartverk og navigasjonsmidler for å finne fram til skadested 

- kunne rapportere gjennomførte arbeidsoppgaver og kunne føre nødvendig dokumentasjon  

- kunne kommunisere og samarbeide med annet innsatspersonell 

- kunne forebygge kuldeskader på seg selv og andre 

 

4.10.4 Samarbeidspartnere og aktører 

Eksempler på aktører som arbeider innen snøskredberedskap i Norge: 

 Luftredning 

- Luftambulanse 

- Politihelikopter 

- Redningshelikopter 

 Dedikerte skredgrupper 

- Forsvarets skredberedskap 

- Hundeekvipasjer fra Norske redningshunder, Politiet og Forsvaret 

- Norges Røde Kors sine skredgrupper 
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 Annen organisert redningstjeneste 

- Skipatruljer (ved alpinanlegg) 

- Ambulansetjenesten 

- Norges Røde Kors Hjelpekorps 

- Norske Alpine Redningsgrupper 

- Tindeveiledere 

- Norsk Folkehjelp Sanitet 
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5 Vedlegg 

Vedlegg 1: Leksjonsopplegg Grunnleggende kameratredning 

Vedlegg 2: Kameratredningskort – organisering av laget, varsling, søk, utgraving, sanitet og 
evakuering 

Vedlegg 3: Instruksjonsmanual Barryvox Pulse 

Vedlegg 4: Innhold Skredredningssats (utarbeides ila våren 2011) 
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