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Innledning 

1.1 Formål  
Denne veiledningen er utarbeidet av Forsvarets vinterskole. Formålet med heftet er å øke befalets 
kunnskap om trygg marsjvei og navigasjon om vinteren, og derigjennom øke sikkerheten til våre 
avdelinger. Denne veiledningen er generisk og er like aktuell for personell til fots som på kjøretøy. 
Det er de samme valgene som må gjøres for å ferdes trygt i terrenget. 
 
Heftet er ment å være et hjelpemiddel for befal og må ses i sammenheng med den til enhver tid 
gjeldende UD 2 – 1, spesielt i forhold til ferdsel på islagte vann og vassdrag, samt skred. Noen 
avdelinger og grupper vil ha behov for mer inngående kunnskap om skred når de ferdes i 
terrenget, derfor må heftet også ses i sammenheng med UD 6-81 Hefte 8 – Snøkjennskap og Hefte 
9 – Redning ved snøskredulykker. Heftet må også ses i sammenheng med UD 6-85 – 1 og 2 kart, 
kompass og orientering. Deler av heftet er utarbeidet i samarbeid med Norges geotekniske 
institutt (NGI) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på henholdsvis skred og is 
vurderinger. 
 

1.2 Generelt 
Det Norske Forsvaret skal være i stand til å føre strid under alle forhold i norsk topografi. Dette 
krever at våre avdelinger er i stand til å operere i et krevende terreng under de mest utfordrende 
værforhold vi finner i Norge. Allikevel vil sikkerhet og valg av en trygg marsjvei være viktig både i 
krig og fred. Gode rutiner må etableres gjennom kunnskap og trening slik at valg av trygg marsjvei 
blir helt naturlig for den enkelte befalingsmann og soldat. 
 
Begrepet ”Trygg marsjvei” er godt innarbeidet i Forsvaret, men det må ses på med noen nyanser. 
Så lenge vi ferdes i terrenget om vinteren med mennesker både til fots og med kjøretøy er det 
umulig å si at noe er 100 % trygt. Gjennom å øke befalets og mannskapenes kunnskap, erfaringer 
og holdninger til de risikoer som finnes ved å ferdes i terrenget om vinteren reduseres risikoen til 
det vi kan kalle trygt. I veldig stor grad handler det om å ha et våkent forhold til de veivalgene man 
gjør, og at man har en korrekt situasjonsforståelse i forhold til det som påvirker aktiviteten.  
 
Kunnskaper og erfaring om TRYGG MARSJVEI og NAVIGASJON er en kombinasjon av teori, praktisk 
læring og øving. Denne veiledningen oppsummerer en del faktorer omkring navigasjon, 
planlegging, sikkerhet, risikoer i terrenget og må ses i sammenheng med et bredt spekter av 
kunnskap og erfaring. Det er viktig at personell som skal utvikle gode og sikre ferdigheter 
praktiserer hyppig, og diskuterer valgene fortløpende med andre. Kompetanse på trygge veivalg er 
i stor grad ferskvare hvor kunnskap om lokale forhold er viktig, og det må presiseres at full 
forståelse for emnene bare kan oppnås gjennom stadig praktisering og trening. 
 

1.3 Virkeområde 
Denne veiledningen er gjeldende for hele Forsvaret 

2 Kart, kompass og GPS  

2.1 Generelt 
En forutsetning for å gjøre gode og trygge veivalg er at man behersker bruk av kart og kompass, 
både i planfasen og praktisk bruk i terrenget. Spesielt kartet kan gi verdifull informasjon om 
hvordan man må forflytte seg gjennom et terreng på en trygg og effektiv måte. Gjennom å 
beherske navigasjon sparer man tid og energi under forflytning, samt reduserer sannsynligheten 
for farlige situasjoner.  

Kart, kompass og GPS er hjelpemidler som benyttes når en skal planlegge og gjennomføre trygg 
ferdsel i terrenget, dette gjelder spesielt for terreng man ikke kan se eller terreng man ikke kjenner. 
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Kart, kompass og GPS er hjelpemidler som kan benyttes uavhengig av hverandre. Hvert enkelt 
hjelpemiddel vil gjøre ferdsel i terrenget både enklere og tryggere, men de har sin begrensning og 
gir ikke all nødvendig informasjon. I all hovedsak forteller et kart hvor man befinner seg i terrenget. 
Dette forutsetter at man kan overføre den fysiske posisjon i terrenget over på et kart. Et kompass 
forteller på en rask og enkel måte himmelretninger som gir en indikasjon hvor en skal gå eller hvor 
en eventuell fiende befinner seg. En GPS gir all informasjonen et kart og et kompass gir. Dette 
avhenger av type GPS man benytter, og om man har muligheter for å se på kart i displayet. De aller 
fleste GPS i dag har muligheten for dette. Men GPS erstatter ikke behovet for kart og kompass, men 
er ett raskt hjelpemiddel hvis man kjenner til hvordan den brukes. Siden GPS er et elektronisk 
hjelpemiddel som går på batteri, er det behov for å ha hjelpemidler som kart og kompass 
tilgjengelig som en erstatning for GPS hvis denne skulle svikte.  

I forsvarssammenheng vil det fortsatt være behov for alle disse hjelpemidlene selv om teknologien 
blir mer og mer avansert, et papirkart er et godt verktøy når man skal planlegge militære 
operasjoner og under presentasjon av en ordre. Ett kompass vil være et godt hjelpemiddel under 
forflytning og som et verktøy for å bestemme vinkler. En GPS vil raskt og effektivt kunne gi egen 
posisjon i terrenget hvis man har kommet i en situasjon der egen posisjon er ukjent.     

 

2.2 Kart  

2.2.1 Hva er ett kart? 
Et er kart en tegning på et horisontalt plan (projeksjon) av et stykke terreng, slik at hvert eneste 
punkt blir avbildet rett ovenfra. Tegningen er sterkt forminsket. Viktige detaljer er fremhevet ved 
karttegn og mindre viktige detaljer er utelatt. 
 
Å benytte et kart som er like stort som det terrenget det avbilder, målestokk 1:1, er selvsagt ikke 
mulig. En må forminske kraftig for å få kart i hendige størrelser. De kart som er mest brukt i 
Forsvaret er vanligvis forminsket til en femtitusendels (1:50 000) av terrengets faktiske størrelse. 
Den kartserien i målestokk 1: 50 000 som brukes i Forsvaret heter M711 serien, det sivile navnet er 
Norge 1: 50 000 og er den topografiske hovedkartserien for Norge.  
 
I og med at en forminsker tegningen av terrenget ganske mye i forhold til den faktiske størrelsen, 
kan kartet bli vanskelig å lese. En jernbanelinje som i realiteten er ca 5m bred ville blitt en tynn 
strek på 1/10 millimeter tykk hvis man skulle forminsket i forholdet 1:50000. En slik strek på kartet 
vil man ikke kunne skille om det er en jernbane, en bekk eller vei. Skal vi kunne forstå et så 
forminsket bilde kan vi ikke tegne alt slik det virkelig ser ut. Vi må bruke karttegn med en spesiell 
betydning. 
 
Når en skal tegne en gård med flere bygninger, må en utelate detaljer om hvor mange bygninger, 
deres størrelse og innbyrdes plassering. Men heller å fremheve at det er en gård som er tegnet inn 
og hvor den ligger i terrenget. 
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Bygning 

 
 

 
 
 
Eks karttegn på bygning 

Eksempel på et kartsymbol.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fordi en må formiske, og fordi en derfor må utelate noe og fremheve noe annet med 
spesielle karttegn, er det å forstå kart i ulike målestokker noe en må lære og øve på hvis 
en skal ha noe nytte av ett kart. 

I Norge er det Statens Kartverk som står for all offentlige utgivelse av kart. Det kan forekomme 
mange ulike kart med forskjellige utgivere, men alle disse kartene er basert på informasjon fra 
kartgrunnlaget til Statens Kartverk. Statens Kartverk har ansvaret for standardisering av geografisk 
informasjon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Under utførelse av militære operasjoner i utlandet kan tilgangen til kart være 
begrenset, og de kartene som finnes kan være av varierende kvalitet. Kartene kan også 
være basert på andre standarder enn det Statens Kartverk benytter. Om mulig, gjør deg 
kjent med kartet og karttegnenes betydning før operasjonen iverksettes. 

 
 
 

2.2.2 Kartets målestokk 
Kartet er en forminsket tegning av terrenget. Graden av forminskningen angis ved kartets 
målestokk. Kartets målestokk er forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende avstand 
i terrenget. 
Et karts målestokk er i de aller fleste tilfeller oppgitt på selve kartet. En finner den som regel i nedre 
rammekant, midt under selve kartet. På ett kart står det for eksempel skrevet målestokk, Scale 
1:50000. I tilegg til dette kan målestokken også bli illustrert grafisk, nærmest som en linjal. 
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Eksempel på målestokk og grafisk fremstilling av denne. Den grafiske fremstillingen viser i dette 
tilfellet flere typer lengdemål som Kilometers, Miles og Feet. Dette er fordi alle land ikke har 
samme standarden for lengdemål som Norge benytter, som er metrisk. 
 
 
På ett kart der målestokken er 1:50000 vil dette si at 1 cm målt på kartet er 50 000cm målt i 
terrenget. For å gjøre dette til en mer anvendelig måleenhet gjøres dette om til meter ved å stryke 
de siste to sifrene (nullene). 
 
 
Målestokk  1cm på kart = meter i terrenget 3cm på kart = meter i terrenget 
1:25 000 250 m 750 m 

1:50 000 500 m 1500 m 

1:100 000 1000 m 3000 m 

1:250 000 2500 m 7500 m 

 
Konvertering av målestokk fra cm på kartet til meter i terrenget.   
 
 
 
    
 
 
 
 

! En avstand som måles på et kart er en horisontal- flat avstand. Terrenget er 

nødvendigvis ikke flatt. Det går oppover og nedover, den avstand en må gå i terrenget 
er alltid lengre enn den en måler på kartet. 

2.2.3 Høydekurver og Ekvidistanse 
Et terreng består av høyder, daler, bratte og slake bakker. Kartet er imidlertid flatt. Kartet må likevel 
kunne beskrive terrengformasjonene. Den vanligste måten å gjøre det på er å benytte høydekurver 
(også kalt høydekoter). Disse høydekurvene gir informasjon om høydeforskjeller i terrenget og 
hvor bratt det er. For å kunne anslå høydeforskjell og bratthet må man gjøre seg kjent med 
ekvidistansen til kartet. Ekvidistanse er den loddrette avstanden mellom to høydekurver. 
Ekvidistanse er som regel oppgitt i rammen rundt kartet, samme sted som målestokk. På norske 
kart står det som regel ekvidistanse, på internasjonale kart benyttes ”countour interval”. Det 
benyttes ulik ekvidistanse på kart. En hovedregel er at jo større målestokk kartet har desto større er 
ekvidistansen. 
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Høydekurver på et kart fremstilt i en høydeprofil. Dette kartet har en ekvidistanse på 10 meter. 
 
 
 
 
 
 

Uansett målestokk på kart og ekvidistanse er det slik at jo tettere avstanden er mellom 
høydekurvene, jo brattere er terrenget. 

 

På de fleste kart er det tegnet tellekurver. En tellekurve er en høydekurve som er tegnet med en 
tykkere strek. På ett M711 kart med målestokk 1:50 000 er det en tellekurve for hver 100 
høydemeter. Dette for å lette telling av høydekurver. En tellekurve er som oftest påført en 
høydeangivelse et sted langs tellekurven. 
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Et kartutsnitt av et M711 kart. Her er høydekurvene for hver 100 meter tegnet tykkere, og blir en 
tellekurve. Ekvidistansen på kartet er 20 meter. 
 
I tillegg til tellekurver med høydeanvisning er også et kart forsynt med en rekke høydetall som en 
må bruke som utgangsverdier ved høydeberegninger. Høydetallene er plassert på punkter i 
terrenget som skiller seg ut, for eksempel fjelltopper, høyder og vann. 
På noen kartutsnitt er det ikke alltid innlysende for et utrent øye om høydekurvene går opp eller 
ned. Bruk derfor høydetallene for å fastslå dette. Se også på vannsystemer i nærheten for å anslå 
om terrenget går oppover eller nedover. 
Når en forstår hva høydekurvene betyr, og kjenner ekvidistansen på kartet en arbeider med, kan en 
beregne høydeforskjellen på punkter i kartet. Man greier å fastlå hvor en finner høyderygger, 
skrenter i terrenget osv. 
 
 

 

 

 

 

 

! Høydekurver som på kartet fremstår som ujevne og hakkete oppleves i terrenget 

som veldig kupert terreng som gjør fremkommeligheten vanskeligere. 
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2.2.4 Karttegn, farger og skrift. 
I punkt 3.2.1 beskrives det at hvis kartet skal bli leselig, må uvesentlige detaljer tas bort og viktige 
detaljer fremheves ved spesielle symboler og tegn. De aller fleste kart har i margen eller nederst på 
kartet en tegnforklaring som forteller hva de forskjellige karttegnene betyr. For å kunne lese kartet 
raskt og sikkert må man lære seg de viktigste karttegnene. 

En del av karttegnenes størrelse står ikke i direkte forhold til målestokken. De er tegnet i en 
størrelse som gjør dem leservennlige. Enkelte tegns størrelse sier derfor ikke noe om f. eks veiens 
bredde, bygningens størrelse eller plasseringen av stolpene på en kraftlinje.  

Farger på kart kan variere mye, spesielt på utenlandske kart og kart i forskjellige målestokk. Kart kan 
trykkes i sort / hvitt eller med en eller flere farger. Når farger brukes er hovedreglen; 

 Svart på bebyggelse, kraftlinjer, kaier, stier, master, tårn m.v. 

 Blått på sjøer, vann elver, bekker og myrer 

 Brunt på høydekurver 

 Grønt på skog og vegetasjon 

 Gult på åpne områder 

 Rødt eller svart på veier 

 Hvit over tregrensen 

På kart er det en rekke navn og annen skrift. Navnene er plassert slik at det skal være lettest mulig å 
lokalisere de stedene som navngis. På daler, langstrakte fjellstrekninger, sjøer, elver og bekker er 
navnet skrevet langs disse. For øvrig er navnene skrevet øst - vest, og som regel like til høyre for 
små objekter (gårder) og midt i større områder (vann).  

Det brukes i tillegg forskjellige slags skrift på forskjellige terrengdetaljer. Hovedreglen på 
topografiske kart er:  

 Bakover hellende skrift brukes på alt som har med vann å gjøre 

 Loddrett skrift på fjellpartier, øyer, kommuner, viktige steder, jernbanestasjoner og kirker 

 Fremover hellende skrift på mindre steder, gårder, plasser. Sætrer, skoler, osv 

 

2.2.5 Kartets pålitelighet 
Er kartet nøyaktig, og i hvilken grad kan vi stole på at den informasjonen kartet gir av terrenget er 
riktig?  

Graden av pålitelighet varierer fra kart til kart. Følgende forhold må tas i betrakting når 
påliteligheten skal vurderes;  

 Målestokk 

 Ekvidistanse 

 Alder på kartet 

 Kartprojeksjon 
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De 3 kartutsnittende under er av det samme området på 2 x 2 km (innrammet) men i ulik 
målestokk. Jo mindre målestokken er, desto flere detaljer vises på kartet. Ved å sammenligne 
kartutsnittene er det lett å se hvor mye betydning målestokken og ekvidistansen har å si for dette.  

 

 

Kart med målestokk 1:250 000 og ekvidistanse på 100m 

 

 

Kart med målestokk 1:50 000 og ekvidistanse på 20 m 

Side 12 av 114 
 



 
Kart med målestokk 1:25 000 og ekvidistanse på 10 m 

 

Teknologien og mulighetene for måling og karttegning blir bedre. Gamle kart er mer unøyaktige 
enn kart av nyere dato. Fullstendigheten av de opplysningene kartet gir er også avhengig av dato 
for synfaring og revisjon. Det bygges stadig flere hus, veier, kraftlinjer osv, gamle rives eller gror 
igjen. Stier og nye hogstfelt oppstår og tjern gror igjen eller tørrlegges. I rammeteksten under selve 
kartbildet finner en opplysninger om kartets alder. Der oppgis vanligvis årstall for flyfotografering, 
konstruksjon, synfaring, eventuelt revisjon og utgivelse. 

Jorden er rund, og når en skal overføre en del av jordoverflaten til en plan kartflate, kan en ikke 
gjøre dette uten at det må gjøres visse feil. Hvor stor feilene blir, og om de gir seg utslag i 
avstandsfeil eller vinkelfeil, avhenger av hvilket projeksjonssystem som nyttes og hvor stort 
område kartverket skal dekke. På kart i de målestokker en kan orientere etter, er projeksjonsfeilene 
så små at de ikke har noen praktisk betydning. På oversiktskart i meget store målestokker over 
store områder må en derimot ta hensyn til dette. 

Når en skal velge seg kart er det altså det nyeste kartet i den minste målestokken og med den 
minste ekvidistansen som gir flest og mest nøyaktige opplysninger. På en annen side vil for liten 
målestokk tilsi at man må ha med seg veldig mange kartblad for å dekke over et større område. 
Forsvarets kart i M 711 – serien i målestokk 1:50 000 med ekvidistanse på 20 meter gir tilstrekkelig 
informasjon for føring av avdelinger og for ”grov navigering”. I noen tilfeler vil det være 
hensiktsmessig å bruke 1:250 000 kart for planarbeid.  

 

2.2.6 Gradnett og rutenett 
For å kunne snakke sammen om det man ser på kartet og i terrenget med nøyaktighet, er det 
behov for et referansesystem som gjør det enkelt å angi et punkt.  

De to referansesystemene som brukes er gradnett og rutenett. Gradnett er inndeling av jorden i 
sirkler med bredde- og lengdegrader, mens rutenett er inndeling av et rutenettsystem. Av rutenett 
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brukes i dag UTM (Universal Transverse Mercator) og MGRS (Military Grid Referanse System). UPS 
(Universal Polar Stereographic) brukes i polområdene da UTM ikke kan brukes.  

I Forsvaret er det vanlig for bakkestyrker å oppgi posisjon i rutenett ved bruk av MGRS, mens på 
sjøen og i luften brukes gradnett når de opererer over større områder.   

Eksempler på samme posisjon beskrevet med bruk av kartreferansesystemene gradnett og rutenett: 

Gradnett lat / long N 60°52’50,9’’ E 011°32’36,2’’ 

UTM / UPS  32V 0638027 6752186 

MGRS   32V PN 38027 52186 

 

2.2.6.1 Gradnett - Breddegrader og lengdegrader 
Hele jordkloden omspennes av et nett av meridianer og parallellsirkler, vanlig betegnet som 
breddegrader (meridianer) og lengdegrader. Ofte kalles gradnettet for lat long, etter engelske 
latitude and longitude. 

Breddegrader er parallelle sirkler i jordens gradnett som tar utgangspunkt i ekvator. Ekvator deler 
jorden i to halvkuler, den sydlige halvkule og den nordlige halvkule. Hver av halvkulene deles inn i 
90° (breddegrader). Breddegradene nord for ekvator betegnes som nordlige breddegrader og N 
tilføyes koordinatene. Breddegradene syd for ekvator betegnes som sydlige breddegrader og S 
tilføyes koordinatene. Ekvator er null – aksen (utgangssirkel), og de andre breddegradene betegnes 
med hvor mange grader (forkortet º ), minutter (forkortet ’) og sekunder (forkortet ’’) de ligger nord 
eller sør for ekvator. Totalt deles jorden inn i 180 breddegrader. Hver grad deles inn i 60’(minutter), 
og hvert minutt inn i 60’’ (sekunder) eller desimalminutter. Avstanden mellom breddegradene er 
nesten alltid konstant – 111 km. Det vil si at et breddminutt er ca 1852 m (en nautisk mil). Som 
eksempel så lå den nordlige polarsirkelen, som går over Saltfjellet, i 2009 på bredde N 66° 33’ 42,5’’. 

Lengdegradene - eller meridianene, som de ofte betegnes, er tenkte linjer i jordens gradsystem 
som trekkes korteste vei fra Sydpolen til Nordpolen. Disse danner vinkler i 90 grader med ekvator. 
Greenwich meridianen (går igjennom Greenwich observatoriet utenfor London) er nullmeridianen. 
Planet gjennom den deler jorden i to halvkuler, den østlige halvkule og den vestlige halvkule, hver 
av disse deles inn i 180° (lengdegrader). Lengdegradene øst for Greenwich meridianen kalles 
østlige lengdegrader og Ø tilføyes koordinatene. Lengdegradene vest for Greenwich meridianen 
kalles vestlig lengdegrader og V tilføyes koordinatene. Totalt deles jorden inn i 360 lengdegrader. 
Hver grad deles inn i 60’(minutter), og hvert minutt inn i 60’’ (sekunder) eller desimalminutter. 
Avstanden mellom lengdegradene varierer mye, fra omtrent 180 km ved ekvator og 0 km ved 
polene. 
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Breddegrader Lengdegrader

Ekvator

Greenwich meridianen

Breddegrader Lengdegrader

Ekvator

Greenwich meridianen

 

Jordklodens gradnett bestående av bredde- og lengdegrader 

 

Ved bruk av gradnett beskrives geografiske posisjoner med nordlig/sydlig bredde ut fra ekvator og 
østlig/ vestlig lengde ut fra Greenwich meridianen. Som koordinater oppgis bredde- og 
lengdegrader først med hvor langt sør eller nord man er for ekvator, deretter hvor langt øst eller 
vest man er for Greenwich meridianen.  

Eksempel fra den nordlige og østlig halvkule: 

N 60°52’50,9’’ E 011°32’36,2’’. Koordinatene oppgis først oppover (N) deretter bortover (E), dette er 
motsatt av hvordan UTM og MGRS koordinater oppgis. 

Bredde- og lengdegrader kan også oppgis på forskjellige måter ved bruk av grader, minutter og 
sekunder, eller desimaler i stedet for minutter og sekunder, da kalt desimalgrader 

Eksempel: 

N 60°52’50,9’’ E 011°32’36,2’’ 

eller N 60°52,850’ E 11°32,600’E  

eller N 60.88083 E 11. 54333   

 

2.2.6.2 Rutenett – UTM / UPS soner 
Ved bruk av gradnett (bredde- og lengdegrader) går det ikke å ta ut kartreferanser ved bruk av 
vanlige lengdemål (metriske lengdemål), da gradnett baserer seg på sirkelinndeling hvor grader, 
minutter og sekunder brukes. I stedet for gradnett kan det brukes et rutenettsystem. Det 
rutenettsystemet som brukes i dag heter UTM (Universal Transverse Mercator), og henspeiler på 
det kartprojeksjonssystemet som rutenettet er bygget opp på.  

For at rutenettsystemet skal være praktisk i bruk må det være rettvinklet, bestående av rette linjer 
og vinkler, men det er ikke mulig å legge et rettvinklet system på en kuleflate som jordkloden. For å 
få dette til må jordoverflaten deles opp i passende stykker som uten for store feil kan overføres til 
et plan.  
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UTM systemet deler jordoverflaten fra 80° SYD til 84° NORD i 60 soner. Sonene begrenses av 
lengdegrader, hvor hver sone er 6° bred. Sonene er nummerert fra 180° meridianen østover med 
nummer fra 1 – 60. 

Videre er jordoverflaten fra 80° SYD til 84° NORD delt inn i 20 belter. Beltene begrenses av 
breddegrader og har en utstrekning på nord – syd på 8°. Beltene er bokstavert med hver sin 
bokstav fra C til X, unntatt I og O, sydfra og nordover. Et område som i nord og syd er begrenset av 
beltets grenser og i øst og vest av sonens grenser kalles et sonebelte. 

Hvert enkelt sonebelte betegnes med et nummer på den sone det ligger i og bokstaven på det 
beltet den ligger i. Som eksempel ligger da sonebelte 3N i tredje sone øst for 180° lengdegraden og 
i ellevte (c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n = 11) belte nord for 80° breddegraden ved Sydpolen. Det er bare 
dette ene sonebeltet som har betegnelsen 3N. 

 

 
Jordklodens UTM rutenett delt inn i soner. Sonebelte 3N er markert 
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Sonebelter i Norge 

 

Hver enkelt sone er en så liten del av jordens totale overflate at man uten å gjøre feil av praktisk 
betydning kan overføre den til et plan og legge på den et rettvinklet rutesystem (koordinatsystem). 
I sonebeltet danner midtmeridianen sonebeltets akse, og ut fra denne trekkes det både vertikale 
og horisontale rutelinjer for hver 100 km, som sammen danner et rutenett av 100 - km ruter.  

I Norge er det ingen kartsystem som følger 100 - km rutene. I M 711 serien er det lagt på et rutenett 
i hver 100 - km rute på 1 x 1 km som dekker hele kartbladet. 

En komplett kartreferanse med rene UTM koordinater kan være 32V 0638027 E 6752186 N. 32V er 
sonebeltet. Tallet 06 og 67 i henholdsvis vertikale (østlige) og horisontale (nordlige) rutelinjer som 
henviser til 100 – km ruten. Tallene 38027 52186 henviser til rutenettet på 1 x 1 km inne i 100 – km 
ruten. For MGRS erstattes tallene i 100 – km rutene i bokstav par 

Fordi UTM er begrenset av 80° SYD og 84° NORD kan ikke dette systemet brukes nærme 
polområdene, her brukes UPS (Universal Polar Stereographic). UPS baserer seg på samme 
rettvinklete rutesystemet som UTM og skaper sammen med UTM et rutenett for hele kloden. UPS 
dekker da områdene syd for 80° SYD og nord for 84° NORD, med en 30 minutters overlapping i 
breddegrader mellom UPS og UTM. 
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2.2.6.3 Rutenett - MGRS  
MGRS (Military Grid Reference System) er koordinat systemet som brukes av NATO, men har også 
blitt vanlig sivilt. MGRS har utspring fra UTM sonebelter, men bruker et annet merkesystem på 100 - 
km rutene. Der hvor rene UTM koordinater bruker tall for å beskrive 100 - km ruter bruker MGRS 
bokstaver. Hver 100 - km rute er forsynt med et bokstavpar satt i system slik at man fra en rute må 
gå over minst to sonebelter i alle retninger før en finner en ny rute med samme bokstav par. 

 

Eksempel på 100 km ruter i sonebelte 32V. 100 – km rutene KL og LL er markert 

 

En MGRS rutereferanse er et punktreferansesystem. Når begrepet rutereferanse brukes kan det 
referere til en rute med en sidelengde på 10 km, 1 km, 100m, 10m eller 1m avhengig av 
nøyaktigheten man ønsker å ha på referansen.  

En MGRS referanse er delt inn i 3 deler hvor del 1 er sonebelte, del 2 er 100 - km ruten beskrevet av 
et bokstav par og del 3 som er en numerisk posisjon / rutetilvisning inne i 100 - km ruten. Den 
numeriske posisjonen er gitt i østlige vertikale rutenettslinjer + nordlige horisontale rutenettslinjer. 

Eksempel på ulik nøyaktighet på rutereferansen ved bruk av MGRS på et M 711 kart hvor det er lagt 
på et rutenett i hver 100 - km rute på 1 x 1 km som dekker hele kartbladet; 
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 32V – Kun til sonebeltet og har en nøyaktighet på ca 6° x 8°  

 32V NM – Sonebeltet og 100 - km ruten. Har en nøyaktighet på 100 km 

 32V NM 1267 – Sonebelte, 100 - km rute og km - rute hvor 12 refererer til østlig 
rutenettslinje og 67 til rutenettslinje. Har en nøyaktighet på 1 km. 

 32V NM 123 678 – Sonebelte, 100 - km rute, km - rute og km - ruten er delt ned til 100m - 
ruter. 123 henviser til østlig og 678 henviser til nordlig. Har en nøyaktighet på 100 meter.  

 32V NM 1234 6789 – Sonebelte, 100 - km rute, km - rute, 100m - rute og 100m - ruten er 
delt ned til 10 - m ruter. Har en nøyaktighet på 10 meter. 

 32V NM 12345 67890 – Sonebelte, 100 - km rute, km - rute, 100m - rute, 10m - rute og 10m - 
ruten er delt ned til 1m - ruter. Har en nøyaktighet på 1 meter. 

 

2.2.6.4 Hvordan ta ut kartreferanse ved bruk av MGRS 
En komplett kartreferanse (posisjon) ved bruk av MGRS består av Sonebelte, 100 km 
rutehenvisning (bokstav par) og numeriske koordinater i rutenettet. Denne kartreferansen er unik. 
Sonebelte og 100 km rutehenvisning er oppgitt i kartets nedre del. 

 

Sonebelte

100 km rute

Sonebelte

100 km rute
 

Sonebelte og 100 km rute oppgitt på kartbladets nedre del 

 

 

På et kart i kartserien M711 (Norge 1: 50 000) og turkart som bygger på denne serien, er det lagt på 
et blått rutenett med km - ruter (1x1 km). Hver linje er markert med tall (blå) fra 00 til 99 som 
markerer vertikale og horisontale rutelinjer som deler en 100 - km rute (100x100 km) inn i km - 
ruter. Tallene som markerer de vertikale rutelinjene angir antall km østover i en 100 - km rute, mens 
tallene som markerer de horisontale rutelinjene angir antall km nordover i 100 – km ruten. 

Rutetilvisning til en posisjon innenfor 100 – km ruten kan variere i nøyaktighet fra 1 km til 1 meter 
ut fra hvor mange ganger man deler opp ruten i seg selv i 10. Det vanligste er å oppgi posisjonen i 
en 6 sifferet rutetilvisning som har en nøyaktighet på 100 meter. Grunnen for dette er at med 
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målestokken 1: 50 000 er det vanskelig å bli mer nøyaktig. Bruker man GPS oppgis rutetilvisningen i 
GPSen normalt i 10 sifferet rutetilvisning med 1 meters nøyaktighet. 

Eksempel på en komplett kartreferanse i MGRS med en 6 sifferet rutetilvisning kan være 32V PN 
381 522. Først finner man den vertikale linjen merket 38. Posisjonen er 1/10 av ruten øst for denne 
linjen. Tallene 381 er da 38, 1 km ØST for vestre kant av 100 – km ruta PN. Deretter finner man den 
horisontale linjen merket 52. Posisjonen er 2/10 ovenfor denne linjen. Tallene 522 er da 52,2 km 
NORD for søndre kant av 100 – km ruta PN. 

Koordinatene i UTM og MGRS oppgis først bortover (østover) deretter oppover (nordover), Dette er 
motsatt av bredde- og lengdegarder (gradnett). 

Sonebelte og 100 – km ruten oppgis foran de 6 sifrene i rutetilvisningen. 

 

 

32V PN 381 522

38

Sone 
belte

100 km 
rute

Rutetilvisning
vest til øst

Km - rute:

38 - 52

Rutetilvisning
sør til nord

 

Hvordan ta ut en komplett kartreferanse ved bruk av MGRS 

 

2.3 Kompass 

2.3.1 Hva er et kompass? 
Et kompass er et navigasjonsinstrument som angir retningen mot den magnetiske nordpolen. Skal 
man gi uttrykk for en bestemt retning i terrenget må man gjøre det ved å angi størrelsen av den 
vinkelen og den retningen vinkelen danner, med en eller annen fast uforanderlig retning. De faste 
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og uforanderlige retninger som man måler vinkler ut fra er himmelretningen. Således er kompasset 
en vinkelmåler som en kan bruke til å måle størrelsen av slike vinkler mellom retninger i terrenget 
og på kartet. 

Et vanlig magnetisk kompass består av flere deler hvor kompassnålen er den delen som peker mot 
nord. Nålen er en liten magnetisk nål som er opphengt slik at den kan svinge fritt, og når den faller 
til ro vil den alltid peke mot den magnetiske nordpolen. Nålen ligger som regel inne i et dreibart 
kompasshus med et vinkelmål, og en nordpil tegnet i bunn av kompasshuset. Kompasshuset er 
plassert på en plate hvor en marsjretningspil er påtegnet. 

 

Kompassnål

Kompasshus m/
-Gradeinndelingsskala
-Nord - sør linjer
-Nordpil

Avlesningspunkt

Rødt = Nord

Marsjretningspil

Hjelpelinjer

Kompasshus m/
-Gradeinndelingsskala
-Nord - sør linjer
-Nordpil

Avlesningspunkt

Kompassnål

Hjelpelinjer

Rødt = Nord

Marsjretningspil

 

Et vanlig enkelt magnetisk kompass 

 

2.3.2 Himmelretninger og Vinkelmål- Streker Grader- Nygrader 
Kompasset viser retning og vinkler i forhold til himmelretninger som er faste og uforanderlige. De 
fire kardinalretningene er NORD, SØR, ØST, og VEST. Himmelretningene kan igjen deles inn i 
Nordøst (NØ), Sørøst (SØ), Nordvest (NV) og Sørvest (SV), som igjen kan deles inn i Nord nordøst 
(NNØ), Øst nordøst ØNØ og så videre. 

Vinklers størrelser angis ved hvor stor del av en hel sirkel, med vinkelens toppunkt mot sentrum, 
som vinkelbena skjærer av. For å utrykke vinkelens størrelse i tall må man dele sirkelen inn i passe 
måleenheter etter et bestemt system. Det finnes tre ulike slike systemer på kompass. 
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 Den militære strekinndelingen deler sirkelen inn i 6400 like store streker (forkortetˉ). 
Strekene deles vanligvis ikke inn i mindre deler. En strek er en vinkel hvor bena spriker 1 m 
på 1000m avstand. 

 Den klassiske gradinndelingen deler sirkelen i 360 like store grader (forkortet º). Hver grad 
deles inn i 60 minutter (forkortet ’) og hvert minutt i 60 sekunder (forkortet ’’) 

 Den nyere nygradinndelingen deler sirkelen i 400 som dekker sirkelen i 400 like store 
nygrader (forkortet g). Det er en deling som er lett å regne med. Hver nygrad deles inn i 10 
nyminutter og 100 nysekunder. Mange kompass har 400 graders inndeling, men dette er 
på vei ut. 

UD 6-85 – 1 og 2 kart, kompass og orientering beskriver mer i detalj om bruken av streker og 
omregning mellom de ulike vinkelinndelingssystemene. 

 

 

Himmelretninger, grader, nygrader og streker 

 

2.3.3 Hvor er nord, magnetisk-, geografisk- og rutenett nord? 
Jorden er en magnet med en magnetisk nord- og sydpol. Den magnetiske nordpolen ligger et sted i 
det arktiske Canada og er under stadig forandring hvor den flytter seg sakte vestover. 
Kompassnålen i et magnetisk kompass peker alltid mot jordens magnetiske nordpol. Vi har også 
definert en geografisk nordpol, også kalt sant nord, som er der hvor nordpolen er plassert på kartet.  

Side 22 av 114 
 



På et kart er det gradnett og/eller et rutenett. Gradnettets lengdegrader går alltid mot geografisk 
nord og sør. På et rutenett peker de horisontale rutenettlinjene i hovedsak mot den geografiske 
nordpolen. Rutenettlinjen som går midt igjennom sonebeltet peker nøyaktig på den geografiske 
nordpolen. På grunn av at alle de andre rutenettlinjene er parallelle med denne, peker de noe til 
øst eller vest for nordpolen.  

Vi opererer derfor med tre nord – retninger: 

 Retningen til den nordlige magnetpolen, eller den retningen som kompassnålen peker i, 
kalles magnetisk nord 

 Retningen til den geografiske nordpol som kalles sant nord 

 Retningen som nordlinjene i rutenettet peker i, som kalles rutenettsnord eller Grid North 

I praktisk bruk av kompasset sammen med et kart med rutenett er det spesielt forholdet og 
misvisningen mellom rutenettsnord og magnetisk nord som man må ta hensyn til. 

 

2.3.4 Kompassfeil, deviasjon og misvisning 
Alle typer kompass har sine interne og eksterne feil som må justeres, kompenseres eller tas hensyn 
til ved navigering og vinkelmålinger. For magnetiske kompass er disse kompassfeil, deviasjon og 
misvisning. 

Kompassfeil er de sammenlagte feil som oppstår ved unøyaktig presisjon ved montering av 
magneter og vinkelinndeling. På godt konstruerte kompass er disse ubetydelige for normal bruk, 
men enkelte kompass av dårligere kvalitet kan ha store innebygde feil. 

Deviasjon er et samlebegrep for de magnetiske forstyrrelser som oppstår når magnetiske 
gjenstander og materialer påvirker kompasset. Jern (eks våpen og kjøretøy), samband, antenner, 
kniver, lommelykter og elektronikk som mobiltelefoner er eksempler på ting som kan påvirke 
kompasset, og det er derfor viktig å ta hensyn til i forhold til hvordan en holder kompasset.  

Misvisning er at den geografiske nordpol og den magnetiske nordpol ikke befinner seg på samme 
sted og det overalt vil være en spiss vinkel mellom disse. Det eneste unntaket fra dette er i alle 
punkter på den lengdegraden som går rett igjennom jordmagnetens pol. Norge ligger slik i forhold 
til den magnetiske polen at misvisningen er meget liten sett i forhold til andre steder i verden, men 
det er til dels betydelige forskjeller i deler av Norge. Misvisningen varierer fra ca 11º østlig 
misvisning i Øst – Finmark til ca 3º vestlig misvisning på Vestlandet. Misvisningen er heller ikke 
konstant hele tiden. Den magnetiske polen forflytter seg noe og dermed vil også misvisningen på 
de enkelte steder endre seg. I de siste 25 årene har misvisningen i Norge endret seg med ca 1/10 
grad pr år.  
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Misvisning er forholdet mellom geografisk og magnetisk nordpol, eller forholdet mellom 
rutenettsnord og magnetisk nord 

 

Hvis du har en positiv misvisning, også kalt østlig misvisning (kompasset viser nordretningen øst for 
geografisk nord) på stedet der man står, skal man trekke misvisningsverdien fra kompasskursen 
funnet på kartet for å få kompasskursen i forhold til magnetisk nord på stedet. 

Hvis du har en negativ misvisning, også kalt vestlig misvisning (kompasset viser nordretningen vest 
for geografisk nord) på stedet der man står, skal man legge misvisningsverdien til kompasskursen 
funnet på kartet for å få kompasskursen i forhold til magnetisk nord på stedet. 

 

 

Ved østlig misvisning trekkes misvisningsverdien i f. eks grader fra kompass kursen 
Ved vestlig misvisning legges misvisningsverdien i f. eks grader til kompass kursen 
 

 

På et kart i M711 – serien med målestokk på 1: 50 000 finner du retningen til den geografiske 
nordpol (sant nord) ved å følge kartets høyre eller venstre kant. Disse to sammenfaller med to 
lengdegrader.  
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På kart med rutenett er det ikke forholdet mellom magnetisk nord og geografisk nord (sant nord) 
som betyr noe, men forholdet mellom magnetisk nord og de vertikale rutelinjene som er trukket 
opp på kartet. Denne misvisningen mellom magnetisk nord og rutenord varierer også fra sted til 
sted, og kan være østlig eller vestlig. Kart i M-711 serien har alltid oppgitt misvisningen i nedre 
kartramme. På nyere kart står det klart at misvisningen refererer seg til kartets rutenett. 

 

 

Misvisningen på kart i M711 – serien er oppgitt i kartets nedre kant, og på nyere kart refererer 
denne til rutenettsnord 
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2.3.5 Ulike typer magnetiske kompass 
Kompasset er som tidligere nevnt en vinkelmåler til å måle vinkler i terrenget og på kartet med. Det 
finnes en hel rekke forskjellige typer kompass utstyrt etter hva en ønsker å bruke det til. Fra de helt 
enkle med bare en kompassnål og himmelretninger, til kompass for å gjøre ulike vinkelmålinger 
med. Her beskrives kort de vanligste til bruk i Forsvaret. 

 

Marsjkompass m/ strek og gradskive

Marsjkompass

Marsj- og peilekompass

Marsjkompass m/ strek og gradskive

Marsjkompass

Marsj- og peilekompass

 

Fra venstre; marsjkompass m/ strek og gradskive, enkelt marsjkompass og marsj- og 
peilekompass 

 

Marsj- og peilekompass har linjal og et kompasshus som ligner på marsjkompasset, samt et lokk 
med speil som helt utslått er en forlengelse av linjalen. På kanten av lokket er et sikte skur for 
enklere å peile ut en kompasskurs. Når lokket holdes skråstilt over kompasshuset kan en sikte 
gjennom skuret og samtidig kontrollere kompasskursen gjennom speilet.  
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Kompasskurs

Sikte skur

Kompasskurs

Sikte skur

 

Bruk av marsj- og peilekompass 

 

Noen kompass er også utstyrt med et klinometer som er en vinkelmåler for å måle helningsvinkler i 
terrenget. I forhold til å vurdere trygg marsjvei og unngå skredfarlig terreng er dette et meget bra 
verktøy. 

 

2.4 GPS 
Det finnes mange type GPS modeller, og den teknologiske utviklingen på GPSer skjer raskt. 
Forsvaret bruker en type, men disse modellene byttes også med jevne mellomrom ut for å følge 
utviklingen. Mange i Forsvaret bruker også sivile GPSer i tjenesten. 

På grunn av dette vil GPS her bare bli omtalt generelt og GPS brukeren må selv sette seg inn i 
bruksanvisning og teknisk håndbok på den enkelte GPS modell før bruk.  

 

2.4.1 Hva er en GPS? 
Global Positioning System (GPS) er et nettverk bestående av satellitter. Systemet gjør det mulig for 
en mottaker å fastsette egen posisjon i tre dimensjoner (høyde, bredde, lengde) med svært stor 
nøyaktighet overalt i verden, under nær sagt alle værforhold.  

Satellittene kretser rundt jorden to ganger i døgnet og sender signaler. GPS mottakeren tar imot 
informasjon fra satellittene og regner ut sin egen posisjon ut fra avstand og posisjon i forhold til 
satellittene den tar imot signaler fra. Signaler fra to satellitter gir en todimensjonal 
posisjonsangivelse (bredde og lengde). Har GPSen signaler fra fire satellitter eller mer kan 
posisjonen oppgis tredimensjonalt. Mange GPS mottakere kan også vise den eksakte posisjonen 
grafisk på et digitalt kart. 

GPS mottakeren kan gi posisjonsbestemmelse i et stort antall typer koordinatsystemer blant annet 
gradnett og rutenett som f. eks UTM og MGRS. 

GPS er også kompatibelt med annet dataverktøy, hvor det kan lastes datainformasjon fra en GPS til 
datamaskin som eksempelvis kan brukes i ruteplanlegging av en trygg marsjvei. 
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2.4.2 Ulemper og fordeler med GPS 
GPS er et teknologisk verktøy som er avhengig av strømforsyning og må tas godt vare på for å ikke 
bli ødelagt under feltforhold. Det er derfor nødvendig å ha tradisjonelle navigasjonshjelpemidler 
som papirkart, kompass og klokke sammen med GPS. GPSen kan aldri erstatte disse under 
feltforhold, og det er viktig at man aldri kun navigerer med bare GPS, men samtidig også vet hvor 
man er på papirkartet.  

GPS har som navigasjonssystem gjort både navigasjon og posisjonsbestemmelse lettere og raskere 
enn med kun tradisjonelle navigasjonshjelpemidler. Dette gjør også sitt til at navigasjonen i 
terrenget blir lettere. 

Basisferdigheter ved bruk av kart og kompass må ligge i bunn av all navigasjonsutdanning, dette 
skaper også god forståelse for senere bruk av GPS. GPS med digitale kart gir i utgangspunktet all 
den informasjonen man trenger for å navigere. Med GPSer uten digitale kart er man avhengig av å 
overføre informasjonen fra GPSen til et papirkart. I forhold til å vurdere trygg marsjvei er man også 
helt avhengig av papirkart for å gjøre gode vurderinger av lendet som f. eks måling av bratthet i en 
fjellside i forhold til skredfaren.   

 

3 Navigasjon  
3.1 Generelt 
Fremrykning om vinteren krever 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 f. eks 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. 

 

 

For å kunne sammenstille kart og terreng må en: 

1. Forstå hva kartet forteller.  

2. Kunne orientere kartet 

3. Kunne finne igjen punkter på kartet som en ser i terrenget. 

4. Kunne finne egen posisjon. 
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3.2 Orientering av kartet 

3.2.1 Orientering av kartet ved hjelp av kompasset. 
Å orientere kartet vil si å holde kartet slik at kartets nord retning peker mot nord, derved blir alle 
retninger på kartet parallelle med de tilsvarende retninger i terrenget. Dette er viktig for å kunne 
lese kartet. Den beste måten å orientere kartet på er ved hjelp av kompasset: 

1. Still kompasshusets gardeskive på 0º. Det betyr at den faste nordpila i bunn av 
kompasshuset peker i samme retning som marsjretningspila eller mot speilet på et 
speilkompass / peilekompass.  

2. Legg kompasset langs kanten av kartet eller oppe på kartet langs en av rutenettets nord – 
sør linjer, slik at marsjretningspilen peker mot nord. Kartbladets nord er på M711 kartene 
alltid opp og stedsnavn leses riktig vei.  

3. Drei så rundt til kompassnålas nordmarkering (rød) også peker mot nord / ligger over ett 
med nordpila og marsjretningspila.  

4. Nå er kartet orientert 

 
Når kartet er orientert, vil alle retninger på kartet være parallelle med de tilsvarende retninger i 
terrenget. Det man ser foran seg på kartet vil også være det du ser foran deg i terrenget, derved blir 
det lettere å finne igjen punkter en har på kartet med punkter i terrenget. 
 

 

Orientering av kartet ved hjelp av kompasset. 

3.2.2 Orientere kartet etter synlige linjer i terrenget 
Grovt sett kan en orientere kartet etter synlige linjer som, veier, jernbaner, åssider, vassdrag, 
kraftlinjer og lignende i terrenget ved å holde kartet vannrett for så å dreie hele kartet rundt inntil 
linjen i terrenget blir parallell med den tilsvarende linjen på kartet. 
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Fjell / ås sider
Skogkant

Vassdrag Veisystemer

 
Orientere kartet etter linjer i terrenget 
 

3.2.3 Orientering av kartet etter punkter i terrenget. 
Er det ingen markerte linjer i terrenget, må en finne seg et markert punkt i terrenget, helst et stykke 
unna, som en kan finne igjen på kartet. En legger kartet vannrett, markerer egen posisjon og det 
valgte punktet på kartet, sikter over disse og dreier hele kartet til siktelinjen peker mot punktet. 
 

 
Orientere kartet etter punkter i terrenget 

3.3 Navigasjonsteknikker. 

3.3.1 Uttak av kompasskurs og kompassmarsj. 
En kompasskurs er å ta ut den retningen man skal gå hvor forholdet mellom magnetisk nord og 
marsjretningen er riktig. Kompassmarsj er å forflytte seg i marsjretningen ved å følge 
kompasskursen. 
En kompasskurs tas ut på følgende måte:  
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SP

EP

SP

EP

 

Kompasskurs trinn 1: Finn ut hvor man er – Startpunktet (SP) og hvor man skal – Endepunkt (EP) 

 

 

Kompasskurs trinn 2: Legg linjalkanten i en rett line fra SP til EP. Marsjretningspila må peke i 
marsjretningen. Vær nøye! 
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Kompasskurs trinn 3: Drei kompasshuset slik at hjelpelinjene er parallelle med de vertikale 
rutenettslinjene. Pass på at nordpila peker mot nord (ikke tenk på kompassnåla foreløpig). Hvis 
misvisningen er stor i området må du legge til vestlig misvisning og trekke ifra østlig misvisning.  

 

 

Kompasskurs trinn 4: Drei kompaset rundt til kompassnåla ligger overett med nordpila. 
Marsjpila peker nå i den valgte marsjretningen. 
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Når kursen er tatt ut tar man kompasset vekk fra kartet og gjør følgende: 

1. Hold kompasset vannrett slik at marsjretningspila peker fra deg. Drei kompasset slik at 
kompassnåla kommer parallelt med nordpila i bunnen av kompasshuset 

2. Sikt langs marsjretningspila og fremover i terrenget, og finn et markert punkt / holdepunkt 
(lendegjenstand) som marsjretningspilen peker mot for eksempel en stein, tre, avblåst 
parti, fjelltopp og lignende. Dette blir siktepunktet man bruker under forflytningen. 

3. Det er lurt å huske retningen i grader eller streker, i tilfelle kompasshuset uforvarende blir 
vridd ut av den kursen som man stilte marsjretningen inn på.  

4. Det punktet som marsjretningpila peker mot, ligger nå i marsjretningen. Gå bort til det 
markerte punktet. 

5. Finn frem kompasset. Sjekk at grad/strektallet stemmer plukk ut et nytt siktepunkt å gå dit, 
osv til en har nådd EP for marsjen. 

 
Jo lenger unna man velger et siktepunkt, jo mer nøyaktig går man i marsjretningen, men man må 
ikke velge siktepunkt så langt borte at man ikke er helt sikker på finne det igjen når man kommer 
frem.  
I dårlig sikt bør en sjekke kompasset jevnlig, i god sikt kan en kontrollere retning sjeldnere. 
Kommer man til hindringer i marsjretningen tar man ut et siktepunkt bortenfor hindringen - går 
rundt - og fortsetter kompassmarsjen etter man har kommet til det uttatte siktepunktet. 
Når en går kompassmarsj, må en være oppmerksom på at småfeil og unøyaktigheter lett bringer en 
ut av marsjretningen. En feil ved uttak av et siktepunkt bringer en til siden for målet. Derfor er det 
nødvendig å iaktta følgende regler under kompassmarsjen: 
 

 Merk deg hvilken kompassretning du går på, og grad/strektallet står på. Kontroller alltid at 
kompasshuset ikke har forskjøvet seg.  

 Ta på forhånd ut enkelte markerte siktepunkt langs marsjretningen til kontroll under 
marsjen. Mellom de faste siktepunktene avgjør værforholdene hvor ofte en kontrollerer 
kursen med kart og terreng. Merker en uoverensstemmelse, må en stanse og finne ut hvor 
man er og ta ny kompasskurs. Eventuelt må man gå tilbake til siste sikre siktepunkt før man 
kan fortsette. 

 Ved EP tar man ut et oppfang. Et oppfang er en lett gjenkjennelig lendegjenstand som skal 
sørge for at EP er lett å finne og at man ikke navigerer forbi EP (man blir faget opp ved EP). 
Oppfanget kan f. esk være en bekk, åsrygg, vei, markert sti, vann, kraftlinje og lignende. Nær 
oppfanget, må en gå ekstra forsiktig fram og nøye sammenholde kart og terreng i detalj. 

 Hvis EP er et lite lendeobjekt f. eks et bekkekryss, stikryss eller ved en tvers gående ledelinje 
er det lurt å legge EP litt til siden for selve krysset og heller følge bekken eller stien inn til 
EP. Dette for å unngå at man ikke går forbi EP uten å bli fanget opp.   
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SP kompassmarsj

EP kompassmarsj
Bekkeutløp SØR av vann

Kompass kurs fra SP
til EP - 167º

X

X

X

Siktepunkter

Oppfang = bekk VEST EP

SP kompassmarsj

EP kompassmarsj
Bekkeutløp SØR av vann

Kompass kurs fra SP
til EP - 167º

Siktepunkter

X

X

X

Oppfang = bekk VEST EP

 

Kompassmarsj ved bruk av siktepunkter og oppfang. Forflyttningen fra SP til EP skjer ved å dele 
opp ruta med flere siktepunkt til man når det holdepunktet på kartet kompasskursen ble tatt ut 
til. Ved EP tas ute et oppfang. 

 

3.3.2 Kartmarsj 
Den korteste vei mellom to punkter er den rette linje. Dette er i luftlinje.  Under marsj er den 
korteste vei på kartet ikke alltid den korteste og / eller den letteste i terrenget. Man må derfor velge 
en fornuftig marsjvei. Et fornuftig og vel gjennomtenkt valg av marsjvei sparer krefter og tid, samt 
at orienteringen ofte blir enklere. Når en skal velge hvilken marsjvei man vil følge, må en veie og 
vurdere følgende mot hverandre:  

 Forsøk å finne langsgående ledelinjer i terrenget: veier, elver, bekker, markerte daler, 
høyderygger, myrdrag, kraftlinjer og lignende. Følg disse til målet, selv om de fører deg en 
liten omvei. Vei og sti gir kortere marsjtid og tar mindre på kreftene enn å gå i terrenget.  

 Elver og store bekker kan være vanskelige å krysse. Søk etter steder hvor det ser ut til å 
være gode muligheter for å komme over, og legg marsjveien om slike steder.  

 Dalfører og bekkefar kan være lette å følge, men ofte er det mer kronglete blant annet på 
grunn av vegetasjon enn om man følger en rygg. 

 Selv om det er fristende bør man ikke slippe seg ned i dype daler hvis en må opp igjen på 
den andresiden. Undersøk om det er mulig å holde høyden uten altfor stor omvei. Gå 
utenom store og bratte høyder De små slake lønner det seg som regel å gå rett over.  
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3.3.3 Veivalg 
En kombinasjon av kompassmarsj og kartmarsj er en enkel og sikker måte å ta seg frem til målet. 
Hvis terrenget ikke gir muligheter for å følge ledelinjer hele veien, del opp ruta i etapper ved å 
bruke kompassmarsj på enkelte etapper innimellom. 

 

 

Eksempel Kartmarsj og kompassmarsj. (K = kompasskurs, X = holdepunkt/oppfang). 

 

3.3.4 Beregning av distanse og tid 
Både under kartmarsj og kompassmarsj må man vite hvor langt en skal gå. Utgangspunktet for all 
distansemåling på kart er kartets målestokk. Det er flere måter å finne distansen på et kart: 

 Er etappen en rett linje, måles den med millimetermålet på kompasslinjalen.  

 Er etappen som en buktet linje kan en måle med en tråd eller tynn hyssing som en bit for 
bit legger langs den buktede marsjvei eller ved å bruke Når en har fått avmerket veiens 
lengde på tråden, strekker en den ut og måler avstanden med linjalen.  

 Det finnes også spesielle kartmålere til å måle buktede linjer med.  

Den faktiske avstand i terrenget er imidlertid lenger enn den horisontale avstand (luftlinjen). En kan 
finne den faktiske terrengavstand temmelig nøyaktig ved å tegne en terrengprofil av marsjruta, 
men dette er tungvint. I praksis gir en etter skjønn den horisontale terrengavstanden et passende 
tillegg varierende fra 5 til 20 % alt etter stigningsforholdene i terrenget. I vanlig jevnt terreng (like 
avstander mellom høydekurvene) og med liten stigning eller lite fall legges til 5 %. Går marsjruta 
opp og ned i bratte bakker må en legge til 20 %. 
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Distanse måling ved bruk av kompassets linjal ( 3 km) 

 

I tillegg til å følge med på kartet kan man under marsjen følge med på hvor langt en til enhver tid 
har gått ved å telle skritt eller ta tiden med klokka. 

Skritt-telling er den sikreste metoden, men den krever mye arbeid og trening. Først må en vite hvor 
langt en går i hvert skritt, eller mer praktisk hvor mange skritt en bruker på 100 m. Dette varierer fra 
person til person.  

En enkel metode for å finne egen skritt lengde i forhold til terreng er: 

 Mål opp en 100 lang strekning (eller helst 200 eller 300m som senere omregnes til et 100 m 
snitt): i lett terreng eller på en dårlig sti. Deretter i tungt terreng.  

 Gå strekningen i vanlig marsjfart et par ganger, og tell hver gang du setter høyre foten i 
bakken. Husk dette tallet (f. eks 58 dobbeltskritt i lett terreng/sti og 70 dobbelt skritt i ulent 
terreng). Dette kan man også gjøre om vinteren i full utrusning på ski eller truger. Ved bruk 
av staver kan man telle antall stavtak.  

 Ut fra disse tall kan man med meget stor nøyaktighet vite hvor langt man har kommet. I 
bratte oppoverbakker bør man legge til noen skritt/stavtak. 
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Terrengtype Gange Løping 

Vei, sti 50 – 60 dobbeltskritt 35 – 40 dobbeltskritt 

Lett terreng 60 – 65 dobbeltskritt 38 – 43 dobbeltskritt 

Krevende terreng 65 – 75 dobbeltskritt 40 – 50 dobbeltskritt 

Antall dobbeltskritt på 100m 

 

Beregning av tid er en mer usikker metode, men krever ikke så mye oppmerksomhet under 
marsjen. De gjennomsnittlige marsjhastigheter er: 

 

Terrengtype Person med stridsutrustning Lag / patrulje 

Vei, sti Ca 12 min pr km 5 km/t (3 km/t i mørket) 

Lett terreng Ca 20 min pr km 3 km/t (1km/t i mørket) 

Krevende terreng Ca 25 – 35 min pr km 2 km/t ( 1 – 2 km/ t) 

Tidsberegning barmark.  

 

 Den marsjtid en beregner for en etappe med disse tallene, må ofte korrigeres etter 
vekslende terrengforhold.  

 Byr marsjruta på mye stigning eller mye fall, går en langsommere enn i flatt terreng.  

 Gjennomsnittlig øker marsjtiden med en time for hver 300 m stigning og for hvert 450 m 
fall. 

 Tid til hvile og annen stopp underveis er ikke medregnet i ovennevnte tall. 

 

Terrengtype I dagslys I mørket 

I spor, brøytet vei 4 km/t 3 km/t 

Utenfor spor, vei 3 km/t 2 km/t 

Stridsutrustet lag/tropp på ski eller truger. Det er stor forskjell på ski og truger. Snøforhold vil 
også spille en stor rolle. 
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Ut fra det som er nevnt, kan en beregne en noenlunde riktig tid som det vil ta og tilbakelegge en 
etappe, og man kan også underveis beregne hvor langt en har gått. 

3.3.5 Krysspeiling – fremskjæring og tilbakeskjæring 

3.3.5.1 Fremskjæring 
Kjenner man sin egen posisjon, kan man bestemme punkters beliggenhet mer nøyaktig ved å 
bruke kompasset, enn ved å sikte over orientert kart. Ser man et punkt i terrenget som en ønsker å 
finne igjen på kartet, foretas en ”fremskjæring” med kompasset slik: 

1. Ta ut kompasskursen fra egen posisjon til det punktet med posisjon som er ukjent. Ta 
hensyn til misvisningen der den er betydelig. 

2. Legg kompasset på kartet slik at linjalkanten går over egen posisjon  

3. Drei hele kompasset rundt på kartet med egen posisjon som omdreiningspunktet inntil 
nordpila og kompasshusets hjelpestreker blir parallelle med rutenettets nordlinjer (eller 
lengdegrader). 

Bedøm avstanden i terrenget fra egen posisjon til punktet og regn den om til kartavstand etter 
målestokken. 

 

1 2

3

?

Egen posisjon

Ukjent punkt

Overføre kompasskurs
tatt fra egen posisjon
til ukjent punkt i terrenget
til kartet 

Ukjent punkt ligger langs
denne linjen (kompasskursen).

1 2

3

?

Egen posisjon

Ukjent punkt

Overføre kompasskurs
tatt fra egen posisjon
til ukjent punkt i terrenget
til kartet 

Ukjent punkt ligger langs
denne linjen (kompasskursen).

Ta ut kompasskurs

1 2
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?

Egen posisjon

Ukjent punkt

Overføre kompasskurs
tatt fra egen posisjon
til ukjent punkt i terrenget
til kartet 

Ukjent punkt ligger langs
denne linjen (kompasskursen).
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?

Egen posisjon

Ukjent punkt

Overføre kompasskurs
tatt fra egen posisjon
til ukjent punkt i terrenget
til kartet 

Ukjent punkt ligger langs
denne linjen (kompasskursen).

Ta ut kompasskurs

 

Fremskjæring med kompass fra terreng til kart. Husk å trekk fra misvisning der den er betydelig 

 

Side 38 av 114 
 



Nøyaktigheten på fremskjæringen avhenger av hvor nøyaktig man er i stand til å bedømme 
avstanden. Befinner imidlertid punktet seg ved en ledelinje eller et markert kartpunkt (f eks en 
kolle, hus eller en vei på tvers av siktelinjen) trenger man ikke bedømme avstanden.  

3.3.5.2 Tilbakeskjæring 
Hvis man ikke kjenner egen posisjon, men ser 2 – 3 punkter i terrenget som man vet hvor er kan en 
finne egen posisjon relativt nøyaktig. Metoden krever god sikt og at de punktene som er kjente er i 
hver sin retning. 

1. Bestem retningen mot det ene kjente punktet med å ta ut en kompasskurs fra der du står til 
punktet. 

2. Legg kanten på kompasslinjalen på det kjente punktet på kartet med kompasshuset bak 
mot kroppen. 

3. Drei kompasset til nordpila og kompasshusets hjelpestreker blir parallelle med rutenettets 
nordlinjer (eller lengdegrader). 

4. Tegn ei linje langs kompasslinjalen. 

5. Gjennomfør den samme operasjonen med landemerke nummer to, tre osv. 

 

Du befinner deg i krysningspunktet mellom de to posisjonene. Med flere landemerker blir 
tilbakeskjæringen mer presis. 
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Kjente punkter

Kompasskurs tatt ut i terrenget
fra der du står til kjente punkter
overført til kartet

Egen posisjon er inne i krysningen
av kompasskursene ved 2 kjente
punkter eller inne i trekanten ved 
3 kjente punkter

Kjente punkter

Kompasskurs tatt ut i terrenget
fra der du står til kjente punkter
overført til kartet

Egen posisjon er inne i krysningen
av kompasskursene ved 2 kjente
punkter eller inne i trekanten ved 
3 kjente punkter

 

Tilbakeskjæring fra et ukjent punkt ved bruk av tre kjente lendepunkter. 

3.4 Faktorer som påvirker navigasjon om vinteren 
Å ta seg fram i terrenget om vinteren i et terreng dekket av snø og is byr på den del utfordringer 
som man ikke har på barmark. Dette skyldes først og fremst at navigeringen blir vanskeligere fordi 
terrenget ser annerledes ut. Fremkommeligheten er også annerledes fordi dyp snø skaper hindre, 
mens is kan fjerne hindre. Dette skaper utfordringer både for selve navigeringen, og valg av 
marsjvei.  

Navigeringen blir mer utfordrende om vinteren fordi noe terreng forsvinner delvis eller helt, mens 
andre blir markert fremhevet: 

 

Terreng 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 
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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 

Terreng som blir svekket eller forsvinner helt under snødekket 
 

Terreng som forsterkes av snødekket: 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 

Terreng som forsterkes av snødekket. 

 

 

Vann eller myr? Hvor slutter myra og hvor begynner vannet? 
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Slukter blir fremhevet om vinteren 

 

 
Linjer i terrenget som veier, vannsystemer og kraftlinjer blir mer fremhevet om vinteren 
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3.4.1 Veivalg om vinteren. 
For å overvinne disse vanskeligheter må en på vinterføre, i større utstrekning enn på barmark, dele 
opp marsjruta i korte etapper mellom sikre etappemål, selv om dette fører til omveier. På den 
annen side har en færre sikre etappemål å velge mellom fordi små vann, myrer, bekkedeler osv ikke 
kan brukes som sikre oppfang. 

Der hvor en må gå kompassmarsj med ski på bena, må en unngå kronglete terreng, bratt terreng 
og områder hvor en kan vente ungskog og kratt, da det i slikt terreng er vanskelig å gå rett fram 
som kompassmarsj krever, samt at dette er spesielt utfordrende med ski. 

Under kompassmarsj på åpne fjellvidder eller over store vann vil det ofte være lurt å velge 
siktepunkt for kompassmarsjen i horisonten og gå rett mot dette hele tiden, i stedet for en rekke 
siktepunkter med korte mellomrom. Det gjør ingen forskjell om marsjretningspunktet ligger 
bortenfor målet. 

Skal en ha nytte og glede av utforkjøringer, må en kunne kjøre der hvor det er greit å renne ned, 
uavhengig av kompassretningen. Hvis det er mulig, bør en derfor fra toppen av bakken ta ut et lett 
gjenkjennelig marsjretnings- punkt nede på sletta eller i motskråningen på den andre siden, og så 
velge den letteste og beste veien dit. 

På tilsvarende måte bør man i motbakke velge siktepunkt på toppen av bakken, og så ”gå baut” 
eller lignende på letteste måte å komme dit.  

Slike siktepunkter som man velger ut på langt hold, må en imidlertid være nøyaktige med, så en er 
helt sikker på å finne dem igjen. Man må være helt sikker på at de ikke vil se annerledes ut når en 
kommer inn på dem. Et høyt tre i skogen kan f. eks være meget vanskelig å skille ut fra de andre 
trærne når en på nært hold ser det hele nedenfra. 

Avstandsberegning er vanskeligere på vinterføre, spesielt på grunn av været og soldatenes 
skiferdigheter. Det er derfor enda viktigere enn på barmark å stadig sjekke kart og terreng slik at en 
til enhver tid vet hvor en er. Men dette er også vanskeligere enn på barmark fordi terrenget til dels 
ser annerledes ut. Det er derfor nødvendig å stoppe oftere for å kontrollere posisjonen. Når 
terrenget ikke er særlig markert, bør man gjøre dette med jevne mellomrom selv om en ikke føler 
seg i tvil om hvor en er. 

Å forsere bratte motbakker er alltid tungt med ski. Spesielt tungt i løs snø og med pulk. Det vil 
derfor være lurt å gå en lenger omvei med slak bakke, fremfor å slite i masse spisse bauter opp en 
bratt bakke. Lange slake bautinger er bedre enn fiskeben og korte bautinger. Det lønner seg som 
regel å gå rundt høydedragene fremfor å gå over, såkalt bøttehank prinsippet. 
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Lange slake bautinger gjør 
stigninger til en hyggelig opplevelse

Fiskeben og korte bautinger
gjør stigninger til et ork

Bøttehank prinsippet
rundt høydedrag

Lange slake bautinger gjør 
stigninger til en hyggelig opplevelse

Fiskeben og korte bautinger
gjør stigninger til et ork

Bøttehank prinsippet
rundt høydedrag

 

Forsering av motbakker. 

 

På tilsvarende måte bør en velge slake utforkjøringer fremfor bratte, hvis en da ikke er spesielt god 
utforkjører. Og skal man spare på kreftene, bør en velge den lange slake utforkjøringen fremfor en 
bratt utforkjøring etterfulgt av en lang slitsom slette. 

Ungskog, kratt og annet kronglete terreng er det meget tungt å ta seg fram i med ski på bena, og 
veien bør derfor velges utenom slike områder. Derimot kan vann, åpne myrer og rolig flytende 
elver by på meget gode fremrykningsveier hvis isen er sikker og passering av islagte vann og 
vassdrag gjøres iht gjeldende sikkerhetsbestemmelser.  

 

3.4.2 Orientering i dårlig sikt og i mørke. 
Mørke, tåke eller snødrev gjør at sikten reduseres til et minimum. Man har ikke lenger synlige 
referansepunkter i terrenget og det blir det svært utfordrende å finne frem. Men det er likevel fullt 
ut mulig hvis en bare er nøye nok med planleggingen og nøyaktig nok under gjennomføringen. 

Mulighetene for å gå kartmarsj blir sterkt begrenset. En kan fortsatt bruke gode sikre oppfang, men 
å bruke terreng utenfor ruten med kartet er vanskelig. Man blir i langt større grad tvunget til å gå 
kompassmarsj. Kompassmarsj er vanskeligere når sikten er dårlig En må være ytterst nøyaktig med 
uttak av siktepunkter gå langsomt og nøyaktig fram. Likevel vil en aldri greie å gå så nøyaktig på 
kompassretningen som i god sikt.  

Punkter som for eksempel en hytte vil en vanskelig kunne gå rett på. Som etappemål og marsjmål 
må en derfor velge tversgående linjer som oppfang. Disse må være så tydelige slik at du finner dem 
i dårlig sikt.  
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3.4.3 Kompasspatrulje – kompassmarsj i svært dårlig sikt. 
Skal en avdeling forflytte seg i tåke, tett snødrev eller i mørket, og man ikke kan se noen siktepunkt 
eller har noen referansepunkt, er kompasspatrulje en mulighet for å føre avdelingen frem til målet.  

Patruljen bør bestå av 3 personer og foregår ved at person nr 1 holder kompasset og sikter over 
nakken på nr 2 og frem til fremste person. De to fremste i patruljen fungerer da som et bak - og 
forsikte. Innad i patruljen bør avstanden være på 5-10 meter.  

Bakerste person som styrer kompasset vil umiddelbart se når person nr 2 forflytter seg vekk fra 
person nr 3 sin nakke og justerer personen inn ved tilrop ”høyre, venstre osv”. 

 

 
Kompasspatrulje 

 

Vanskelige forhold med mye vind og veldig dårlig sikt gjør kommunikasjon vanskelig. Da er man 
nødt til å benytte følgende metode: 

1. Alle i kompasspatruljen står stille. Sjefen står bakerst og kontrollerer kompassretningen. 

2. Førstemann går ett stykke fremover. Avvikelser fra marsjretningen korrigeres ved tegn og 
signaler. 

3. Første mann står stille. Andremann og sjefen går til man har utgangstilling som for fase 1. 
Gjenta dette til en er fremme ved målet. 
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Kompasspatrulje under svært vanskelige forhold. 

 

Er sikten så dårlig at du må navigere på denne måten, må man stole helt på kompasset og 
kombinere metoden med at andremann teller skritt/stavtak. I mange tilfeller kan det hende at det 
er mer hensiktsmessig å etablere bivuakk og vente på bedre forhold. Ferdsel i spesielt 
høyfjellsterreng om vinteren i svært dårlig sikt kan være farlig, og det er vanskelig å gjøre gode 
vurderinger i forhold til trygg marsjvei. 

 

3.5 Planlegging av marsjvei med rutekort. 

3.5.1 Generelt 
Når man skal planlegge en trygg rute, vil en detaljert plan for ruten i form av et rutekort være til 
god hjelp. Rutekortet vil lede avdelingen gjennom trygge korridorer og i mindre grad resultere i 
snarveier og tilfeldige valg. Som for enhver plan må man være forberedt på å komme opp med 
alternativer der hvor terrenget, været og snødekket tilsier en endring i planen. Planlegg med flere 
rutealternativer, i tilfelle situasjonen forandrer seg og opprinnelig plan ikke kan følges. 

 

3.5.2 ARTO - huske ordet 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).  
 
ARTO tvinger patruljen til å forberede seg på kartet, legge ruten gjennom trygge soner og følge 
nøye med på terrenget underveis.  
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L

L

L

L

 

Planlagt rute tegnet inn på topografisk kart i målestokk 1:50 000. L = Leg 

Ruten er splittet opp i 4 LEG/strekk (L). Hvert strekk føres deretter inn med detaljer i ARTO -tabellen 
nedenfor. 

 

Leg Avst Retn Terreng Oppfang Tid 

SP     Base 1     
L1 2,5k

m 
60º Innledningsvis bratt. Myr 

områder. Små kupert 
Bratt stigning. Høyde ØST 1,5 t 

L2 1,7k
m 

15º Stigning til vann i rute 295 
398. Deretter høyfjell 

Tregrense. Vann. Småkupert 
høyfjellsterreng 

2 t 

L3 3 
km 

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

2 t 

L4 3 km 40º Høyfjell. Vann Vann V og Ø for leg. Utfor- 
bakke mot EP 

2,5 t 

ARTO - tabell 

 
 

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. 

 

3.5.3 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 rute avtegnet på et skredkart med 
kommentarer om farlig lende. Til sist er samme rute avtegnet på et skredkart med forslag til 
alternativ trasé.  
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Forutsetning: 
SKREDFARE 2 (Moderat skredfare) 

 

 
Bekkeutløp 

Bekkeutløp 

LZ

Mål 11

Bratt terreng 

 

Opprinnelig planlagt rute tegnet inn på topografisk kart i målestokk 1:50 000 
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LZ 

Bekkeutløp Bekkeutløp 

Skredfarlige 
områder, 
sone 2 

Skredfarlige 
områder, 
sone 1 

Mål 11 

 

Ruten tegnet inn på skredkart med kommentarer til passering av farlig område 

 

 

  

 

LZ 

Mål 11 

 

Ruten avtegnet på et skredkart med forslag til alternative traseer (grønn stiplet linje). 
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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). 
 

3.6 Navigasjon ved bruk av naturlige tegn om vinteren. 

3.6.1 Navigere etter sola 
Meget grovt kan en på klarværsdager orientere kartet etter sola. Etter soltid står sola i ØST kl 0600 
(0700 sommertid), i SØR kl. 1200 (1300 sommertid) i VEST kl. 1800 (1900 sommertid) og i NORD 
2400 (0100). Den felles normaltid som nyttes i hele Norge faller sammen med soltid for 
lengdegraden 15 grader ØST Greenwich. Sier en at sola står i sør kl 1200 (1300 sommertid) på 
steder tilsiden for denne breddegraden, begår en altså en feil, og større feil jo lenger ut til siden for 
denne man befinner seg. F eks står sola i sør ca kl 1100 i Vardø og kl 1245 på kysten av Vestlandet.  
For en meget grov orientering av kartet kan man likevel finne i hvilken himmelretning sola står: 
 

Tid

Solens plassering. 

NVVSVSSØØNØN

2100

(2200)

1800

(1900)

1500

(1600)

1200

(1300)

0900

(1000)

0600

(0700)

0300

(0400)

2400

(0100)

Tid

Solens plassering. 

NVVSVSSØØNØN

2100

(2200)

1800

(1900)

1500

(1600)

1200

(1300)

0900

(1000)

0600

(0700)

0300

(0400)

2400

(0100)

 
 
Solas posisjon på himmelen. (Klokkeslett i parentes er norsk sommertid). 
 
 
Ut fra dette kan vi også finne NORD - SØR retningen ved hjelp av sola og klokka 

 Still klokka på normaltid (altså ikke sommertid) 
 Hold klokka vannrett, snu hele klokka til timeviseren (lilleviseren) peker mot sola 
 Halver klokkeslettet (altså hvis klokken er 0800, er det halverte klokkeslett 0400, er klokken 

1430, er det halverte klokkeslett 0715 osv) 
 Siktelinjen over sentrum og det halverte klokkeslett peker nå mot NORD. 
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Orientering av kartet etter sola 
 

3.6.2 Navigere etter Nordstjerna 
På stjerneklare netter kan en finne retning til nord etter Nordstjerna også kalt Polarstjerna (Stella 
polaris). Nordstjerna står hele natten, uansett hvor en befinner seg på nordlig halvkule så å si rett i 
nord. Nordstjerna er en klar stjerne ytterst i haletuppen på stjernebildet Lille Bjørn (Ursae minor). 
En finner den lettest ved hjelp av stjernebildet Karlsvogna. Forlenger man en linje gjennom de to 
stjernene lengst til høyre i Karlsvognen oppover stjernehimmelen og setter av avstanden mellom 
dem fem ganger oppover fra den øverste, kommer en omtrent til Nordstjerna. 
 

Nordstjernen

Karlsvogna

Cassiopiea

Nord= korteste vei fra Nordstjerna til horisonten

1
2

3
4

5

Nordstjernen

1
2

3
4

5

Cassiopiea

Karlsvogna

Nord= korteste vei fra Nordstjerna til horisonten

 

Hvordan finne Nordstjerna og nordretningen ved bruk av Nordstjerna. 
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3.6.3 Navigere etter snøformasjoner 

3.6.3.1 Snøformasjoner skapt av vind i hard snø. 
Snøformasjoner skapt av vinden kan gi gode indikasjoner på retning, forutsatt at vi kjenner den 
fremherskende vindretningen i området, eller det som har vært den fremtredende vindretningen 
etter siste snøfall.  

Sastrugi er strømlinjeformede forhøyninger eller riller som dannes på vinderoderte snøflater og 
finnes i fjellet. Sastrugi kan være alt fra små formasjoner til store formasjoner på ca en meter. Til 
tross for at sastrugiene minner om små snøskavler oppstår ikke disse ved opphopning av snø, men 
ved at vinden eroderer snøen. Vinden freser ut sastrugiene fra det tidligere dypere snødekket på de 
stedene der hvor det er hardere snø. Til forskjell fra snøskavler ligger den bratte siden i lo (spissen / 
baugen på formasjonen peker mot vinden) og den flatere siden ligger i le.   

 

VindretningVindretning

 

Sastrugi 

 

Har man kompass, og sastrugiene i et større område f. eks en vidde eller stort vann ligger i samme 
retning kan man bruke disse til å holde en bestemt kurs. Man tar ut kompasskursen og legger 
merke til hvilken vinkel man har mot sastrugiene og går slik at skiene treffer disse i samme vinkel 
hele tiden på kompassmarsjen.  

Som ved sastrugier kan man også bruke små snøformasjoner av hard snø på samme måte. Disse 
formasjonene / feltene av hard snø er ikke store nok til at det dannes helt klare sastrugier, men 
disse blir også stående igjen etter at vinden har slipt bort den løse omkringliggende snøen. 
Eksempler på dette kan være områder med skaresnø hvor den bratte kanten på skarelaget peker 
mot vinden, eller områder med veldig hard snø hvor man kan se brattere små formasjoner som 
peker mot vinden. På disse formasjonene kan man også som regel se tilløp til dannelse av en spiss / 
baug mot vinden.  
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Vind

Vind

Vind

Vind
 

Vindslipte små snøformasjoner i skare eller hardpakket snø 

 

3.6.3.2 Snøformasjoner skapt av vind i løs snø. 
Snøskavler av løssnø kan brukes på samme måte som sastrugiene, men når løssnø legger seg i 
fonner ligger den bratte siden av fonnen (der hvor snøen samler seg) i le, mens den slake siden av 
fonnen ligger i lo. Dette er motsatt av sastrugiene som er av hard snø. Sastrugiene ligger også 
parallelt med vinden, mens løssnøfonnene ligger på tvers av vinden. Ved bruk av løssnø som 
indikasjon på vindretning er det tryggeste å se på større formasjoner, som toppskavler, da mindre 
formasjoner som småskavler er mer utsatt for lokale vindretninger. 

 

Vind

Vind

Vind

Vind

 

 Snøskavler dannet av vind transportert løssnø. Toppskavler (T.h) på større formasjoner gir best 
indikasjon på fremherskendevindretning i området. 
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Etter perioder med mye vind og snø / snødrift i områder med vegetasjon vil man også få en klar 
indikasjon på vindretningen som har vært ved å se hvor på trærne snøen har lagt seg. Dette kan 
være likt i store områder og gjør det lett å følge samme kurs / retning. 

 

Vind

Vind

Vind

Vind

Her har vinden lagt igjen snø på trærnes lo side. 

 

3.6.3.3 Snøsmelting i sørvendte helninger 
Sent på vinteren og tidlig på våren når solen begynner å smelte snøen kan en få klare indikasjoner 
på hvilken retning SØR er ved å se på smelteforskjellene mellom sørvendte og nordvendte 
helninger. 

 

Sør

Sør

Sør

Sør

 

Det er tidligere snøsmelting i sørvendte helninger. 
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4 Trygg marsjvei - Skredutsatt terreng 

4.1 Hva sier sikkerhetsbestemmelsene  
Den til enhver tid oppdaterte versjon av UD 2-1 regulerer opptreden i skredfarlig lende. 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. 
 
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. 
Svært ofte vil sikreste vei være å bevege seg ut i det samme sporet enheten brukte inn i det 
skredfarlige terrenget. I noen tilfeller kan det vurderes å kjøre på skrå ut av området, spesielt 
dersom enheten har passert gjennom det meste av det skredfarlige terrenget. Fall må unngås. Det 
er derfor viktig at rute ut av et skredfarlig terreng legges slik at ingen faller. Et fall på ski belaster 
snødekket mange ganger den kraften du utøver ved å gå på ski. Skiene bør beholdes på da de også 
fordeler trykk utover og gir mindre punktbelastning. 
 
 
 

 

 

 

! Øving er ikke tvingende grunn for å passere eller oppholde seg i skredfarlig 

område. 

4.2 Skredtyper 
Snøskred deles inn i tre hovedgrupper:  

- Løssnøskred 
- Flakskred 
- Sørpeskred 

 

4.2.1 Løssnøskred. 
Denne skredtypen opptrer som regel i overflaten av snødekket når bindingene mellom 
snøkrystallene er dårlig. Dette er typisk rett etter snøfall med lett nysnø i stille vær eller om våren 
når sol og regn smelter bindingene mellom snøkornene. Løssnøskred løsner oftest i et punkt og 
brer seg utover i pæreform. 
 
Løssnøskred går vanligvis i terreng som har en bratthet fra 45° til 60°. Normalt løsner et løssnøskred 
av seg selv når friksjon til underlaget og siden, samt snøens bindinger, blir overvunnet av 
tyngdekraften. Normalt vil den utløsende faktor være vekten av snø, enten ved intenst snøfall eller 
ved snødrift som fører til at vekten av snøen blir større enn friksjonskreftene og bindingene mellom 
snøkorn. Løssnøskred vil sjelden utløses av personell. Dersom det skjer, vil de som utløser 
løssnøskred normalt befinne seg over skredet. Løssnøskred utgjør en svært liten trussel mot 
militært personell, da de utløses i svært bratt terreng og transporterer lite snø sammenlignet med 
et flakskred. Løssnøskreddet stopper derfor ofte i brattere terreng enn 30 grader. Men et 
løssnøskred kan også utløse et flakskred som kan gå ned fjellsiden og føre til skader på personell 
eller materiell. 
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Løssnøskred 

 
 

4.2.2 Flakskred 
Denne skredtypen kjennetegnes ved at et fastere snølag glir ut på et løsere lag som ligger lenger 
ned i snødekket eller ved bakken. Det dannes en skarp bruddkant langs øvre begrensning. 
Flakskredene kan omfatte store mengder snø, idet heng med flere hundre meters bredde kan gli ut 
samtidig. Bruddkantens høyde kan bli flere meter. Flaket vil brytes opp i mindre blokker nedover i 
skredbanen og ende opp som en flytende løs masse som også kan være luftbåren nedover 
skredbanen. Når flakskredet har stoppet, vil snøen bli meget hard umiddelbart. Dette skyldes både 
kompresjon og oppvarming gjennom friksjon som så avkjøles igjen.  
 
Et flakskred kan både være tørt og vått. Et tørt skred vil ha høyere hastighet enn et vått flakskred. 
Der hvor det tørre skredet ofte pga hastighet vil gå rett frem vil det våte følge bekker og små 
formasjoner i terrenget. Våte flakskred er vanskelig å predikere ut fra snøstudie, men generelt kan 
en si at når snødekket blir fuktig øker skredfaren, ved at isbindinger mellom snøkorn brytes opp. 
Både våte og tørre flakskred kan utgjøre en stor trussel mot militært personell og avdelinger.  
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Flakskred 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tørre flakskred utgjør den største trusselen mot militært personell i terrenget. Våte 
flakskred er den største trusselen mot militære bivuakker og mot kjøretøy på veiakser. 
 

4.2.3 Sørpeskred 
Denne skredtypen består av en flytende blanding av snø og vann, hvor vannet er dominerende. 
Sørpeskred kan inntreffe etter sterk snøsmelting eller kraftig regn på snødekket.  
Ved slike forhold bør man unngå å oppholde seg i bekkedrag eller der større bekker munner ut i 
dalbunnen.  Sørpeskred kan utløses ved mindre hellningsvinkel enn 30º (helt ned mot 0 grader) og 
ha rekkevidde langt utover 20 gradersregelen. 
 
Denne skredtypen er mest vanlig i kystnære områder tidlig på vinteren, hvor en på snødekt mark 
får store nedbørsmengder i form av regn. Sørpeskred kan også forekomme på våren i innlandet og 
i høyfjellet, men da også i forbindelse med store nedbørsmengder i form av regn og kombinert 
med snøsmelting. Sørpeskred utgjør en liten trussel mot militære avdelinger. Men i perioder hvor 
vannmengden i snødekket og på bakken er så stor at det kan gå sørpeskred, kan det også være fare 
for kvikkleiere skred og utglidninger av annen løsmasse. Dette kan utgjøre en trussel mot veiakser 
og eventuelle base og bivuakkområder. Tiltak vil være å vurdere bekker og slukter som kan virke 
inn mot området, samt vurdere forbud mot ferdsel på enkelte vei - strekninger. 
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Sørpeskred. Nedbør og snøsmelting sammen som demmes opp vil kunne være grunnlaget for et 
sørpeskred når demningen brister. 

 
 
 
 
 

Verken Forsvarets skredkart eller skredfareskala tar høyde for sørpeskred. 

 

4.3 Krefter som virker i et skred 
For å forstå hvordan et flakskred løsner, må vi se litt nærmere på de krefter som virker i snødekket. 
Avhengig av tid, temperatur og luftfuktighet vil det skje en omvandling av snøkornene i de 
forskjellige snølagene. I et heng vil snøen bevege seg delvis etter loddlinjen på grunn av setning, 
men tyngdekraften vil dessuten føre til en bevegelse (sig) parallelt med terrenghelningen. Det 
største siget får vi i bratte fjellsider. I tillegg kan snødekket gli mot underlaget dersom dette er 
glatt, som f.eks. svaberg eller grasmark. Resultatet av sig og glidning kan sees på at trær i bratte, 
snørike skråninger får en karakteristisk bøy fra roten og et stykke opp på stammen. 
 
Fordi terrenget vanligvis skifter både i form, ruhet og helning, vil snøkornenes bevegelseshastighet 
variere fra sted til sted. Dette gir opphav til spenninger i snødekket. På et snøflak i en skråning vil 
tyngdekraften virke. For at flaket skal holdes på plass, må denne kraften tas opp langs sidene og 
mot underlaget. Vi må her skjelne mellom skjær-, strekk- og trykkrefter.  
Flakets evne til å tåle påkjenning er bestemt av snøens skjær-, strekk- og trykkfasthet. Dersom 
påkjenningen overstiger forankringskreftene, vil snøskred utløses. Av særlig betydning for 
skredfaren er skjærkreftene som virker på svake lag og bindinger mellom lag nede i snødekket. 
Slike lag eller sjiktoverganger har liten evne til å tåle stor påkjenning og i ustabile perioder kan 
påkjenningen fra en skiløper være nok til å initiere brudd i det løse laget. Dessuten kan hurtig 
pålagring av snø, enten ved nedbør eller fokksnø, forårsake skjærbrudd i et svakt lag. Bruddet høres 
ofte som et svakt drønn, eller en ”whooom” lyd. Dette vil resultere i at flaket mister forankringen og 
snøskred kan bli utløst dersom det er bratt nok. 
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Krefter som virker i et snødekke i en skråning. Øverst strekkkrefter, i bunn trykkrefter, på sidene 
og mot underlaget skjærkrefter 
 
De aller fleste ulykker med skiløpere skjer fordi skiløperen selv utløser snøskredet. Under ustabile 
forhold (skredfare 3 eller høyere) kan brudd i snødekket i foten av en skråning bre seg hurtig 
oppover skråningen og utløse flakskred høyere oppe i fjellsiden – fjernutløst skred. Sagt på en 
annen måte kan den som utløser skredet stå i flatt terreng som for eksempel i en bekkeslukt hvor 
terrenget over eller ved siden er 30 grader eller brattere. 
 
 
  
 
 
 
 

! Gå aldri nær inntil foten av bratte skråninger eller i disse når det drønner i 

snødekket. 

4.4 Skredfarevarsel 
Under alle øvelser der det er mulighet for snøskred skal øvingsleder ha en kvalifisert person eller 
gruppe som utgir skredfarevarsel daglig. Den eller disse personene skal ha gjennomført 
skredvarslingskurs hos fagmyndighet for vintertjeneste i Forsvaret. Under øvelser på brigadenivå 
eller større skal det være etablert en skredgruppe som utgir varsel hver kveld med en gyldighet på 
24 timer (ref UD 2-1). Forsvarets skala for skredfarevarsel skal nyttes. Skredfarevarselet skal som et 
minimum inneholde faregraden og de militære tilleggsbestemmelser, disse skal gjengis ordrett. 
Varselet bør ha en varighet på 24 timer. Dersom det blir store endringer i forholdene må det være 
mulig å øke skredfarevarselet innen perioden for siste varsel utløper. Skredfarevarselet må nå alle 
deltakende avdelinger helt ned til de enkelte lag og patruljer. 

 

 

Skredfaren er ikke lik overalt, selv om det er utgitt et varsel må sjef på stedet gjøre 
selvstendige vurderinger. 
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4.5 Den militær skredfareskala 
Den militære skredfareskalaen er identisk med den internasjonale skredfareskalaen, men i stedet 
for å ha en vurdering i forhold til infrastruktur, har den militære skalaen militære 
tilleggsbestemmelser som gir retningslinjer i forhold til Forsvarets skredkart.  

Ferdsel i sone 1 og 2 tillates ikke. Skred 
kan gå lengre enn avmerket på

skredkart.

Mange store naturlig utløste skred forventes, 
også i moderat bratt terreng*.

Snødekket har generelt svake 
bindinger og er svært ustabilt. 

5
Meget stor

Ferdsel i sone 1 og 2 tillates ikke.Skredutløsning er sannsynlig også ved liten 
tilleggsbelastning** i mange brattheng*. Under 
spesielle forhold forventes det mange middels 

store og noen store naturlig utløste skred

Snødekket har svake bindinger i de 
fleste brattheng*.

4
Stor

Ferdsel i sone 1 tillates ikke. Ferdsel i 
sone 2 tillates hvis det skjer langt ute i 
sonen. Lang stans eller bivuakkering 

tillates ikke i sone 2.

Skredutløsning er mulig, også ved liten 
tilleggsbelastning*’ i brattheng*. Under spesielle 

forhold kan det forekomme noen middels store og 
enkelte store naturlige utløste skred.

Snødekket har moderat til svake 
bindinger i mange brattheng*.

3
Markert / 
Betydelig

Ferdsel i sone 1 tillates ikke. Ferdsel i 
sone 2 tillates, men lang stans eller 
bivuakkering bør skje lenger ut enn 

halvveis ut i sone 2.

Skredutløsning er mulig, spesielt ved store 
tilleggsbelastninger** i brattheng*. Store naturlig 

utløste skred forventes ikke.

Snødekket har moderate bindinger i 
noen brattheng*, forøvrig har det 

sterke bindinger.

2
Moderat

Ferdsel i sone 1 bør ikke forekomme. 
Sone 2 forventes å være trygg.

Skredutløsning er generelt kun mulig ved store 
tilleggsbelastninger i noen få ekstreme heng*. 

Kun små naturlig utløste skred er mulig 

Snødekket har generelt sterke 
bindinger og er stabilt.

1
Liten

Militære tilleggsbestemmelserSannsynlighet for snøskredStabilitet av snødekketFaregrad

Ferdsel i sone 1 og 2 tillates ikke. Skred 
kan gå lengre enn avmerket på

skredkart.

Mange store naturlig utløste skred forventes, 
også i moderat bratt terreng*.

Snødekket har generelt svake 
bindinger og er svært ustabilt. 

5
Meget stor
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tilleggsbelastning** i mange brattheng*. Under 
spesielle forhold forventes det mange middels 
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Snødekket har svake bindinger i de 
fleste brattheng*.
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Stor

Ferdsel i sone 1 tillates ikke. Ferdsel i 
sone 2 tillates hvis det skjer langt ute i 
sonen. Lang stans eller bivuakkering 

tillates ikke i sone 2.

Skredutløsning er mulig, også ved liten 
tilleggsbelastning*’ i brattheng*. Under spesielle 

forhold kan det forekomme noen middels store og 
enkelte store naturlige utløste skred.

Snødekket har moderat til svake 
bindinger i mange brattheng*.

3
Markert / 
Betydelig

Ferdsel i sone 1 tillates ikke. Ferdsel i 
sone 2 tillates, men lang stans eller 
bivuakkering bør skje lenger ut enn 

halvveis ut i sone 2.

Skredutløsning er mulig, spesielt ved store 
tilleggsbelastninger** i brattheng*. Store naturlig 

utløste skred forventes ikke.

Snødekket har moderate bindinger i 
noen brattheng*, forøvrig har det 

sterke bindinger.

2
Moderat

Ferdsel i sone 1 bør ikke forekomme. 
Sone 2 forventes å være trygg.

Skredutløsning er generelt kun mulig ved store 
tilleggsbelastninger i noen få ekstreme heng*. 

Kun små naturlig utløste skred er mulig 

Snødekket har generelt sterke 
bindinger og er stabilt.

1
Liten

Militære tilleggsbestemmelserSannsynlighet for snøskredStabilitet av snødekketFaregrad

 

*Terrenghelning: Moderat bratt terreng <30 °, brattheng 30 - 40°, ekstreme heng – spesielt skredutsatt >40 °
** Tilleggsbelastning: Stor tilleggsbelastning = gruppe av skiløpere, snøscootere e.l; Liten tilleggsbelastning = En skiløper e.l

 
Forsvarets skredfareskala 

 

4.6 Skredkartet 
Kartserien M711 i målestokk 1:50.000 og med ekvidistanse 20 m, dekker i dag omtrent hele landet. 
Snøskred kan også bli utløst under 30° helning ved riktige omstendigheter. Det tilsvarer 0,7 med 
mer mellom høydekotene, og 3,5 med mer mellom 100m høydekotene (tellekoter). Er avstanden 
mellom høydekotene mindre, eller lik dette, er det bratt nok til at snøskred kan løsne. På denne 
måten kan mulige løsneområder avgrenses på kartet. Man må her være klar over at bratte heng 
som er lavere enn 30-40 m, sjelden kan leses ut fra høydekurvene. Da har vi kun høydeforskjellen 
mellom to høydekurver å gå ut fra. Kart i denne målestokk er derfor ikke nøyaktige nok til å påvise 
bratthet i mindre heng. 
 
Skredkartet er basert på et vanlig M711 kart, men ved hjelp av NGIs topografiske modell viser kartet 
områder hvor det kan gå snøskred. I tillegg er de enkelte skredbaner synfart og vurdert av 
skredeksperter. Kartet er utarbeidet for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og 
kan ikke uten videre benyttes til andre formål. Det er til sammen laget 88 skredkart som dekker de 
områdene hvor Forsvaret øver mest. Skredkartene er turkart og baserer seg på at skred ikke skal gå 
ut over sone 2 innenfor en 100-års periode. Infrastrukturkart er vesentlig strengere og tar høyde for 
et skred pr 1000 år. Forsvarets skredkart er også gjort tilgjengelige for sivile på internett, 
www.skrednett.no, og på www.snoskred.no. 
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Sone 1: utløsningsområde

Sone 2: utløpsområde

Sone 1: utløsningsområdeSone 1: utløsningsområde

Sone 2: utløpsområdeSone 2: utløpsområde
 

Skredkart. Mørk rød angir terreng brattere enn 30 grader. Lyse rødt angir største utløpsområde.  
 

4.6.1 Snøskredkartets inndeling i soner 
Kartet er delt i følgende soner: 
Sone I: Utløsningsområde for skred - Mørk rød 
Sone II: Utløpsområde for skred (basert på 100 års skred) – Lyse rødt 
 
Sone I 
Sone I fremkommer ved hjelp av høydekurvene på kartet, og avmerkes overalt der avstanden 
mellom 20 m-høydekoter er 0,7 mm eller mindre dvs 30° eller brattere og det ikke er tett skog. 
Terrenget er bratt nok til at skred kan bli utløst. Enkelte bratte områder er utelatt fordi skogen står 
så tett at muligheten for skred anses som liten (etter synfaring). 
 
Sone II 
Terreng som ligger nedenfor utløsningsområdene og som kan nås av skred. Sone II fremkommer 
som et resultat av en beregningsmetode for hvor langt snøskred kan tenkes å gå, basert på 
erfaringer fra et stort antall skredbaner (NGI’s topografiske modell).  
 

4.6.2 Begrensninger i snøskredkartet 
Kartet viser kun utløsningsområder som kan identifiseres ved hjelp av kotegrunnlaget. Det kan 
derfor forekomme skred fra mindre heng som ikke er avmerket på kartet. I bekkedaler er 
høydeforskjellen ofte mindre enn 40 meter og de framkommer ofte ikke av skredkartet. I slike daler 
er det ofte snøforhold som er meget skredfarlige. Kartet gir ikke informasjon om hvor ofte skred 
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forekommer. I enkelte områder går det årvisse skred, mens det andre steder kan gå mange år 
mellom hver gang skred utløses. 
 

4.6.3 Bruk av snøskredkartet 
Snøskredkart egner seg godt til planlegging av øvelser og trasevalg. Når en planlegger må det tas 
hensyn til kartets begrensninger og hvordan det er laget. På grunn av en fremherskende 
vindretning, kan det være avblåst i enkelte fjellsider. Derfor kan det være forsvarlig å gå i slike 
fjellsider selv om veivalget faller innenfor sone I eller II på snøskredkartet. Vær observant på at selv 
om fjellsiden ser avblåst ut, kan det ligge snø i renner og bekkedaler i fjellsiden. Ved tvil om slik snø 
kan løsne, skal en gå utenom. 

 
Kjentfolk kan også gi nyttige opplysninger om hvor snøskred vanligvis går. Det er derfor fornuftig å 
merke av skredbaner der folk har kjennskap til at det har gått snøskred. Uttalelse om "trygge 
fjellsider" skal vi derimot være skeptiske til dersom terrengform og helning tyder på mulighet for 
snøskred. 

 

4.7 Faktorer som påvirker skredfaren – 4 faktors vurdering 
I 4-faktorsvurderingen vurderer man skredfaren med vekt på de 4 faktorene terreng, snøforhold, 
været og mennesket. Man stiller seg følgende spørsmål:  
 

 Er dette skredterreng?   
 Er snødekket ustabilt?  
 Bidrar været til ustabilitet?   
 Faktoren mennesket  

 

 
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.  
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4.7.1 Terreng som faktor for skredfaren 
Snødekket kan være ustabilt, men det må være en viss bratthet for at det skal kunne oppstå skred. 
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 ett punkt på 30˚ eller brattere for å utløse et skred og 
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.  
 
 
 

 
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. 
 

4.7.1.1 Metoder for å måle terrengbratthet og finne trygge soner 
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. 
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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 for mer 
utfyllende informasjon.  

Man kan også måle bratthet ved hjelp av et klinometer, som i de fleste tilfeller er et kompass med 
innebygd skala og nål for avlesing av bratthet. 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˚ reglen, 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.  

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) = 30˚ 
 

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. 

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 staver, kompass eller 
høydekoter på kartet 
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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 90º 
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. 

 
 

 
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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Klinometer og helningsvinkelmåler. På bildet ser vi eksempler på 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 en helningsvinkelmåler med mulighet til å peile vinkler. 
 

 
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 få et estimat 
på hvor langt horisontalt ut i terrenget skredet vil bevege seg. Dette gir en vinkel på 18˚. 
Alternativt kan vi peile mot skredkrona med en vinkelmåler. Er vinkelen 20˚ eller lavere er vi 
utenfor utløpssonen. 
 
 

4.7.1.2 Spesielt utsatt terreng 
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: 
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Bekkedaler  
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 kan falle utfor skavlene. 
Man bør også være forsiktig med å grave snøhuler i kantene på bekkedaler av hensyn til 
skredfaren. 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  
Under snøtransport avsettes 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  
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  
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 strekkrefter)  
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. 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 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.  
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Terrengfeller  
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. 
 

 

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

 
 

 
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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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. 

 
 
 

 
Terrengfelle: Skredbane ned i  

bekkeslukt 

 
Terrengfelle: Skredbane 

 utfor skrent/ned i vann/islagt vann 
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Terrengfelle: Skredbane ned i flatt terreng 

 

  
Terrengfelle: Skredbane inn i skog 

 

 
 

 

 
 

! 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. 

 
 

4.7.1.3 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. 
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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.  
 

 

 

 

 

! Vær oppmerksom på at tilsynelatende gode forankringer i snødekket kan 

representere svake punkter hvor skred lett kan utløses. 
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 ”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. 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. Det kan 
derfor oppstå svake punkter langs og inntil rygger.  
Rygger kan være bratte nok til at 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. 
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4.7.2 Snødekket som faktor for skredfare 
Det er mange måter å skaffe seg informasjon som indikerer og sier noe om stabiliteten i snødekket, 
og de viktigste er gjennom observasjon av snøen og forholdene rundt deg, snøprofiler og 
stabilitetstester. Snøprofiler og stabilitetstester tar forholdsvis lang tid å gjennomføre. Som et 
eksempel tar en kompresjonstest gjerne 20-30 minutter å gjennomføre. Det krever også kunnskap 
og erfaring for å få gode svar ut fra slike tester. Kompetanse som gis gjennom skredkurs ved 
Forsvarets vinterskole og mye praksis. Hefte UD 6-81-8 Snøkjennskap tar for seg mer om disse 
testene.  

I forhold til en avdelings ferdsel gjennom terrenget må fremrykningen 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, og videre beskrives 
faktorer som er viktig å legge merke til gjennom et våkent og bevist forhold til snødekket rundt 
seg. 

 

4.7.2.1 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 sastrugi 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. 
 

4.7.2.2 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 gjennomfører 
undersøkelser av snødekket. Man vil da kunne sammenligne snøprofilen med inntrykket tester 
med staven gir. Stavtesten er meget rask og kan utføres gjentatte 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. 
 

4.7.2.3 Ski-skjæringer  
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. 
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4.7.2.4  Drønn / kollaps og sprekkdannelser i snølaget 
Når man opplever drønn (whoom lyd) 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. 
 
 
 

 

 

!Faresignal: Drønn i snøen er lag av kantkornede krystaller eller begerkrystaller som 
kollapser. Er det bratt nok over 30°, vil et skred kunne løsne. 

 
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. 
 
Fra ingen til 2 – 3 drønn i snølaget, ingen skytende sprekker og ingen naturlig selvutløste skred, 
kan man anta at det er moderat skredfare. Ved gjentatte drønn i snølaget, skytende sprekker og 
selvutløste skred, kan man anta at det er skredfare markert / betydelig eller høyere. Men merk at 
det er kun gjennom flere tester av snødekket at man med sikkerhet kan fastslå faregrader, dette er 
bare en pekepinn som kan brukes under marsj. 
 
 

 
Sprekkdannelser i snødekket. Spenninger og ustabilitet i snødekket kan vise seg ved 
sprekkdannelser (shooting cracks) i øverste delen av snødekket. Denne sprekken fjernutløste et 
flakskred som kan ses øverst i bildet. 
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4.7.2.5 Skred som nylig har gått / går eller små formasjoner som glir 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. 
 

4.7.2.6 Gamle 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. 
 
 

 

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 ta snøprofiler og 
stabilitetstester i snøen for å gjøre en fullgod undersøkelse av snødekket. 

 

4.7.3 Været som faktor for skredfaren 
Det er allment kjent at det er ved snøvær og vind at skred lettest oppstår. Det er intensiteten i 
snøakkumulasjon, det vil si hvor raskt samler snøen seg opp i en fjellside, som er den mest 
avgjørende enkeltfaktor når det gjelder sannsynligheten for at skred skal bli utløst. Erfaring viser at 
også temperatur har stor betydning for graden av skredfare. Kort oppsummert er de tre viktigste 
vær faktorene som bestemmer graden av skredfare: 

- Nedbør og intensitet 

- Vind 

- Temperaturstigning 

 

4.7.3.1 Snøfall og vind 
I Norge får vi vanligvis de største nedbørmengdene når de store, vandrende lavtrykkene kommer 
inn over landet. De etterfølges gjerne av bygevær som kan gi store nedbørmengder på kysten og i 
fjellene vest for vannskillet. Luftens innhold av vanndamp er temperaturavhengig ved at kald luft 
inneholder mindre vanndamp enn varm luft.  
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Lavtrykk møter fjellkjede ved kysten, snø i høyere områder. Lavtrykk som treffer fjell ved kysten 
presses opp og tvinges til å avgi økende nedbør pga temperaturen synker, over en hvis høyde 
ofte som snø på grunn av temperatur. 
 
Temperaturen avtar vanligvis 0,6 °C pr 100 m oppstigning, når luften nesten er mettet med 
vanndamp. Ved tørr luft avtar temperaturen med opp mot 1 °C pr 100 m oppstigning. Når fuktig 
luft fra havet strømmer inn mot land, presses luftmassene opp, og temperaturen avtar. Luften kan 
da ikke innholde så mye vanndamp, slik at det dannes skyer og nedbør. Dette fører til at den største 
nedbørmengden vil falle i fjellene noen mil inn fra kysten. Etter at fjellene er passert, vil luften 
synke ned igjen. Nedbøren avtar og temperaturen øker fordi bygen/nedbørsområdet kommer ned 
fra fjellet og kan holde på mer av fuktigheten.  
 

 
Nedbørsskygge. Losiden får nedbør, lesiden lite nedbør. 
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Som regel gjelder det at nedbøren øker med høyden over havet. Det er vanskelig å gi generelle 
retningslinjer for ved hvilke nysnømengder og vindhastigheter snøskred kan utløses fordi styrken 
av svake lag og bindinger mellom enkelte lag vil avgjøre dette. I tillegg til nedbør og vind har 
terrenghelningen stor betydning. Snøskred kan utløses allerede ved nysnø mengder på 20-30 cm 
på underlag som gir dårlig feste. Etter større snøfall, for eksempel 50 cm eller mer i løpet av ett 
døgn, kan forholdene bli ustabile, og i bratt nok terreng vil det sannsynligvis gå snøskred. Hvis 
snøværet varer over lengre tid, vil snøen etter hvert sette seg, og det trengs noe mer snø før 
skredfaren blir like stor som ved et like stort snøfall på kortere tid. Intensiteten i snøfallet har derfor 
betydning for skredfaren. Forholdet mellom nysnødybde og sannsynlighet for naturlig utløste 
snøskred er fremstilt skjematisk i tabellen under. 
 
 

Snøtilvekst 
i 3 døgn 

Sannsynlighet for naturlig utløste snøskred, og skredtype 

Inntil 10 cm Sjeldne, svært lokale snøbevegelser (hovedsaklig løssnøskred) 

10-30 cm Noen lokale flakskred. Hyppige løssnøskred 

30-50 cm Hyppige lokale flakskred, hovedsaklig i bratte fjellsider. 
50-80 cm Utbredte flakskred også i slakere terreng. Generell fare over 

tregrensen. Enkelte større snøskred ned i dalbunnen. 
80-120 cm Hyppige, store snøskred ned i dalbunnen, av og til også utenfor 

kjente skredløp. 

over 120 cm Mulighet for sjeldne og inntil nå ukjente snøskred, både på nye steder og ut 
over gamle skredbaner og farekart. (Sone 2)

 
Snøtilvekst og sannsynlighet for naturlig utløste snøskred. Tabellen gjelder for vindstyrke opp 
til 5 m/s, ved sterkere og vedvarende vind vil faren øke med ett til to nivå. 

 
Vinden transporterer snøen, samler den og legger den ut i brattheng. Ved temperaturer under 0 °C 
og med relativ myk snøoverflate vil snøtransporten starte ved vind på 5 m/s, og allerede ved 10 
m/s vil det være kraftig markfokk. 
Som en hovedregel kan vi si at når vinden dobles, øker vindens potensial til å transportere snø i 
tredje potens. Dette betyr at den akkumulerte snømengde per time i en fjellside må multipliseres 
med 8 (eller 2³) når vindstyrken dobles. Ved vindstyrke omkring sterk kuling til liten storm (20-25 
m/s) kan vinden transportere store snømengder, og det kan bygge seg opp flere meter med snø på 
lesider i løpet av få timer. Mengden med løs snø som er tilgjengelig for vindtransport vil også være 
avgjørende for hvor mye snø som transporteres. 
 
 
 
 
 
 
 

!Tommelfingerregelen er at ved vindstyrke sterkere enn liten kuling over flere timer, 
øker skredfaren til stor skredfare. 

Værvarsel som gis av meteorolog i media og som er tilgjengelig på yr.no angir middelvind i 
lavlandet. For eksponerte områder over tregrensa viser erfaring at vi svært ofte kan doble den 
varslede vindstyrken. I tillegg er det en utfordring at vi ikke har tilgang til målinger fra værstasjoner 
som ligger i fjellet slik vi kjenner fra alpelandene og andre land som har utfordringer i forhold til 
snøskred. Dette innebærer at vurderinger av målt og prognostisert temperatur, nedbørsmengde 
og vindstyrke er usikkert i høyfjellet. 

Side 78 av 114 
 



Nedbørsmengde måles normalt i mm nedbør og angir hvor mye vann det utgjør når snøen er 
smeltet. 1 mm nedbør er ca 1 cm med snø (densitet: 1m³ = 100 kg).  
Dersom det ikke er vindtransport av snø viser erfaring at nedbørsintensiteten må være på 2-2,5 mm 
pr time for at skredsituasjonen skal bli kritisk. Dette fordi med stor snøakkumulasjon øker 
belastingen raskere enn styrkeøkningen i snødekket. Det må imidlertid bemerkes at det ved 
bygenedbør vil være store lokale forskjeller i nedbørmengde og – intensitet.  
  

 Sannsynligheten for å utløse snøskred varierer fra snøfall til snøfall. I enkelte tilfeller trengs det for 
eksempel 20 cm nysnø, mens det andre ganger må komme over 100 cm før det går snøskred. Etter 
snøfall og vind vil faren for selvutløste skred ganske fort avta, men faren for snøskred utløst på 
grunn av menneskelig aktivitet vil fortsatt være stor. 
 

4.7.3.2 Regn 
 Det er ikke bare snøvær som gir opphav til snøskred. Regn på snøen vil føre til at bindingene 

mellom snøkrystallene svekkes. I tillegg vil regn tilføre en vektøkning og en større belastning på 
snødekket. Under et regnvær vil temperaturen stige noe som generelt øker hastigheten på snø 
siget og svekker bindingene. For at regn som en enkeltfaktor skal øke skredfaren vesentlig bør det 
komme mer enn 5-10 mm pr døgn. Vedvarende regn over flere dager vil gjøre snødekket 
gjennomvått, noe som vil være med på å stabilisere igjen.   
Snøens konsistens er av betydning, idet regn på nysnø lettere fører til snøskred enn når det regner 
på en gammel snøoverflate. Dessuten kan sørpeskred bli aktuelt å vurdere i situasjoner med store 
nedbørmengder som regn.  
 

4.7.3.3 Soloppvarming 
 Utover våren vil solen få bedre og bedre tak, og strålingen vil føre til oppvarming av snødekket. 

Hvor mye solenergi som samles opp i snøoverflaten, er avhengig av snøens beskaffenhet. Nysnø 
som ikke er forurenset, vil reflektere opptil 90 % av innkommende solstråling. Eldre snø vil 
reflektere vesentlig mindre slik at gammel snø fortere vil varmes opp og bli fuktig. Fuktigheten vil 
trenge videre ned i snødekket, og stabile bindinger løses opp. Dette kan skje selv om 
lufttemperaturen er under 0 °C. Sterk solstråling om våren fører således til økende fare for 
snøskred. Dersom det er så kaldt om natten at det fryser nedover i snødekket vil dette stabilisere 
snødekket. I januar og februar vil soloppvarming normalt ha liten påvirkning på snødekket. 

 

4.7.3.4 Meteogram 
Forsvaret har en egen værdatabase som leveres av Met.no. Informasjon kan hentes ned over 
internett kilden.met.no, brukernavn forsvaret, passord vil variere fra år til år. Under 
Javameteogrammer vil du finne lokalvarsel for det spesifikke område du søker. Meteogram bør 
benyttes sammen med lokale værvarsel for det området du er i.  

I tillegg til Forsvarets metogrammer er det også tilgjengelige lokale værvarsel på www.yr.no. Disse 
er tilsvarende metogrammene på kilden.met.no. 

Vær oppmerksom på at verken stedsvarsel på yr, eller metogrammene på kilden er behandlet på 
samme måte av en meteorolog som tekstvarselet. Stedsvarsel på yr eller metogram er maskinelt 
behandlede data, med en modell som ansvarlig meteorolog legger til grunn som mest sannsynlig, 
dette kan derfor avvike noe fra lokalvarselet utarbeidet av meteorologer. Derfor bør det alltid som 
et tillegg sees på lokalvarselet i tekstform for fylke fra met.no for det aktuelle området. 

 

4.7.4 Når ALARM klokkene bør ringe 
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Nedbørs ALARM:  
 Mer enn 10 mm regn vil svekke bindingene i snøen og gi økt skredfare 

 20 mm nedbør i løpet av døgnet = 20 cm snø, eller 30 mm de tre siste døgn  

Vind ALARM:  
 Ved vind mer enn 5 m/s starter snøtransporten, ved vind sterkere enn 12 m/s gå alltid 

ut fra stor skredfare, under forutsetning at det er snø å transportere 

Temperatur ALARM:  
 Raske temperaturstigninger, spesielt gjelder dette når temperaturen stiger fra – 3 

grader til 0 

 Kraftig soloppvarming 

 Lang periode med kulde og lite snø med påfølgende snøfall 

Snødekket ALARM 

 Skytende sprekker i snødekket 

 Ferske flakskred 
 

4.7.5 Den menneskelige faktoren - jokeren 
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 holdninger og av ytre press. Ettersom 
90 % av skredulykkene nettopp er utløst av de skredtatte selv, kan en 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 
man vurderingene bli påvirket subjektivt kan våre beslutninger være tilpasset behovene eller 
oppdraget, fremfor å være faglige beslutninger. 

 
 Mennesket – Jokeren i 4 faktors vurderingen 
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 
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snødekket, er krav for faglige og objektive 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. 

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.  

 

 

 

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

slik at man øker risikoen. 

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 ifra fakta. 

 

 

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

 

4.8 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.  
 
 
De tre forsvarsmurene Merknader 
Stabilitetsvurdering Hvor stabil er snøen i området? Basert på 

snødekket og været de tre siste døgnene 
Risiko håndtering Minimere konsekvensene hvis 

stabilitetsvurderingen er feil! Bratthet, sikt, rute?
Redning Vær forberedt hvis de 2 første punktene feiler. 

Det er primært kameratredning som redder liv. 
Utfallet av redning setter krav til utstyr og 
treningsnivå i følget, ettersom de kan redde 
flest liv. 

De tre forsvarsmurene med merknader til vurderingene som må gjøres. 
 

5 Trygg marsj vei - Ferdsel på islagte vann og vassdrag 

5.1 Hva sier sikkerhetsbestemmelsene 
Fagmyndighet rundt ferdsel på is tilhører fagmyndighet Ingeniør. Ferdsel på is krever 
kontrollmåling av isens kvalitet og tykkelse. Krav til utstyr, istykkelsen og antall målehull avhenger 
av type ferdsel.  
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Bestemmelsene gjelder kun ferskvann, ikke havis eller blandet fersk-/saltvann (brakkvann). 

Overgang over islagte vann forbindes med risiko, primært fordi gjennomgang av is byr på farlige 
forhold for personell, og sekundært fordi isens bæreevne er vanskelig å forutse. 
Avdelingssjefer, eller den han bemyndiger, skal nøye vurdere hvilke forhold som råder og ut ifra 
dette beslutte/ anbefale overgang av islagte vann.  
 

5.2 Iskjennskap i ferskvann på sjøer og elver 
All ferdsel på is er forbundet med en viss risiko. I Forsvaret er ferdsel på is regulert av bestemmelser, 
men jo mer kunnskap og erfaring man har om ferdsel på is, vil også sikkerheten øke, selv om en må 
forholde seg til de til en hver tid gjeldende bestemmelser.  

Utfordringene med is er mange, og forholdene på isen forandrer seg gjennom vintersesongen. 
Midt på vinteren, når forholdene er stabilt kalde, er det generelt mindre risiko forbundet med 
ferdsel på is. De fleste ulykker på is skjer på høsten når isen legger seg, og på våren når isen er i ferd 
med å gå opp. Nyisen eller høstisen utgjør en større risiko ved at den ikke legger seg jevnt overalt. 
Vårisen kan være like utfordrende, da den gradvis svekkes og kan begynne å dele seg opp i flak. 
Det er stor forskjell på isforhold på vann, strømmende vann og i regulerte vann. Trygg ferdsel på is 
betinger at man kjenner til disse prosessene og har en forståelse hvilken sammenheng det er 
mellom dem.  

 

 

! De fleste ulykker på is skjer på høsten når isen legger seg, og på våren når isen er i 

ferd med å gå opp. 

 

 

Fra tid til annen skjer det uhell, ulykker og dødsulykke i forbindelse med at Forsvaret ferdes på 
is. Ved å øke befalets og soldatenes kunnskaper om is og de forholdene som påvirker isen vil 
sikkerheten rundt ferdsel på is øke. Bildet over er fra ulykken på Herjangsfjellet ved Narvik, hvor 
to soldater omkom under øvelse i 2006 da en stridvogn gikk gjennom isen.  
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Tidspunktet for isdannelse i elver og innsjøer varierer med meteorologiske faktorer. Disse faktorene 
er først og fremst lufttemperatur, skydekket, vind og nedbør. For innsjøer er også dybdeforholdene 
viktig når isen dannes. For elver gjelder dette både for dybde- og fallforhold. Alle disse faktorene er 
med på å avgjøre tidspunktet for isløsningen og når vassdraget blir isfritt. Da er imidlertid 
dybdeforholdene i innsjøene mindre viktige faktorer enn når isen dannes. 

Normalt begynner isleggingen på mindre elver omtrent samtidig med isleggingen på grunne sjøer 
i det samme området. Det tar ofte lengre tid før større elver blir islagt. Store og dype innsjøer 
islegges enda senere. Dette betyr at det kan være store forskjeller mellom når innsjøer og elver i 
det samme området islegges. Generelt kommer isløsningen noe tidligere i elver enn på innsjøene.  

Vanligvis er det is i alle vassdrag i Norge, selv om enkelte strekinger i vassdrag kan være isfrie. 
Lengden på issesongen kan variere med høyde over havet, avstand fra kysten, fra nord til sør, og fra 
år til år. Samtidig varierer isforholdene med variabiliteten i været.  

I kontinentale strøk med stabile værforhold er det stabile isforhold når isen først har lagt seg, mens 
det i mer maritime strøk med skiftende værforhold kan det være både hyppige og store variasjoner 
i isforholdene gjennom vinteren. Elva vil alltid gå åpen et stykke nedenfor de fleste innsjøer. Hvor 
langt elva går åpent avhenger av lokale forhold. Nedenfor store innsjøer er den isfrie strekningen 
lengre enn nedenfor små innsjøer, og den isfrie strekningen blir mindre utover vinteren.  

Det er stor forskjell på isleggingen i stille eller stilleflytende vann og isdannelse i turbulent 
strømmende vann. Prosessene betegnes henholdsvis som statisk og dynamisk isdannelse. 
Forståelse for isdannelsen gir økt forståelse for hvor isen kan betraktes som trygg, samt forståelse 
om isdekket i sin helhet og vil bli omtalt i det følgende. 

5.2.1 Isdannelse og istyper på innsjøer 

5.2.1.1 Isdannelse på innsjøer 
Utover høsten vil temperaturen i vannet synke sammen med at det generelt blir kaldere. Når det 
blir kaldere øker tettheten på vannet. Vann har den unike egenskapen at det er tyngst ved 4 
grader, og deretter blir lettere igjen når temperaturen nærmer seg frysepunktet. Overflatevannet 
blir kaldere og tyngre, og synker nedover. Det blir dermed en vertikal sirkulasjon i vannet som ikke 
stopper før hele vannsøylen når 4 grader. Da er innsjøen klar for å islegges.  
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Sirkulasjon i innsjøer under islegging. Grunne områder islegges først. Sterk vind vil utjevne 
forskjellene. 
 
Det som imidlertid er viktig ved all tilfrysing, er hvor fort vannet kan avgi den varmen som frigjøres. 
Det stedet vannet lettest kan avgi varme til er luften. Blir det mange kuldegrader vil 
temperaturforskjellen mellom vann og luft bli stor. Nå er imidlertid varm luft lettere enn kald luft. 
Den varme luften over vannet vil begynne å stige, slik at det etter hvert blir et tilsig fra kald luft fra 
bredden. Dermed vil varmeavgivelsen være størst langsetter bredden og mindre jo lenger ut man 
kommer fra land.  

Ser vi virkningen av varmeavgivelse på overflaten i sammenheng med sirkulasjonen i vannet, vil 
isen naturlig legge seg først ved bredden, på grunner, lune bukter og på større eller mindre deler 
av sjøen, men alltid med åpne områder. De åpne områdene er først og fremst knyttet til vertikale 
strømmer og vind. På dypere områder, særlig de som er utsatt for vind, kan det stå igjen åpne 
områder, der isleggingen tar lengre tid. Dette kalles vindbrønner. Enkelte steder kan vi finne 
områder som nærmest permanent er åpne eller har svak is.  

Om det skal bli stabil isvekst avhenger av om det blåser opp eller fortsetter å være vind stille. Selv 
om en stor del av innsjøen kan bli islagt i første omgang, vil ofte bølger forårsaket av vind, bryte 
opp isen omkring gjenstående områder og føre varmere vann fra dypere lag opp mot overflaten. 
Dette vil tære både på den oppbrukne isen og på iskantene.  
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Islegging i flere etapper på stille vann. Det sentrale dypeste området er ennå ikke islagt. Foto: 
Randi Pytte Asvall NVE 
 
 

 
Til venstre: ”Vindbrønn”, et isfritt område, ofte på det dypeste partiet. Til høyre: ”Vindbrønn” – 
området etter islegging og snøfall. Etter snøfall på tynn is trykkes isen ned og vann trekker opp i 
snøen og gir et grålig skjær.  Foto: Randi Pytte Asvall NVE 
 
I inn – og utos (inn- og utløp) og sund vil vannhastigheten ofte være store nok til at det blir 
merkbar omrøring av vannlagene, og varmere vann fra dypere lag vil trenge opp til overflaten. 
Dette forårsaker åpne partier og områder med tynnere is. Denne effekten er større jo større 
gjennomstrømningen i innsjøen er, og jo grunnere sundet er. Isforholdene ved bekke- og 
elveosene avgjøres av dybden og strømmingsforholdene der. Isen svekkes når vannføringen øker, 
dermed vokser også osene. Omrøringen er vanligvis størst ved innløpet, slik at innoset er stort og 
utoset er mindre. På steder hvor det er brå overgang til dypt vann og tilgang på varmere bunnvann 
i blandingsprosessen, svekkes isen mer. Ved innoset er det ofte et større område med 
uforutsigbare og varierende isforhold enn ved utoset.  
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Ved inn- og utos legges isen senere enn på resten av vannet på grunn av strømforhold og 
omrøring av vannmasser med ulik temperatur. Inn- og utos vil alltid ha uforutsigbare og 
varierende isforhold. 
 
 

5.2.1.2 Istyper på innsjøer 
Isen vokser raskt de første døgnene hvis det er stabile værforhold. Ettersom tykkelsen på isen øker 
avtar isveksten. Beregninger fra NVE viser at et snøfritt isdekke på 5 cm vil vokse 2 cm i døgnet ved 
– 10 grader, men bare omtrent halvparten så mye hvis isen er 30 cm tykk. Dette er fordi islaget 
isolerer slik at varmetransporten fra bunnen av isen til atmosfæren avtar. Faller det lett luftig snø på 
toppen av isen kan veksten stoppe helt opp. Tørr snø er nemlig en vesentlig bedre isolator enn is. 
Selv uten snø ville isen i Norge ikke bli mer enn litt over en meter tykk i løpet av vinteren. I praksis 
faller det snø, slik at vi sjeldent finner stålis på mer enn 70 cm.  

 

Stålis dannes når innsjøvannet fryser. Stålis vokser ved at is fryser til i underkant av islaget. Den er 
gjennomsiktig og ser nesten svart ut i forhold til sørpeis (is iblandet snø) når en ser ned i et hull i 
isen. Stålis er alltid nederst av islaget, og er den sterkeste typen av is. Særlig i starten av en sesong 
kan innsjøisen bestå kun av stålis. 
 

Sørpeis dannes når det kommer snø på isen og den våte snøen begynner å fryse til is. Den fryser 
fra toppen av det våte laget og nedover. En periode er det da to islag. Fortsetter kulden uten nye 
snøfall vil sørpeisen og stålisen fryse sammen til ett islag. Borrer man gjennom dette laget ser man 
at den øvre delen (sørpeisen) er lys av farge, mens den underliggende isen er mørk. Dette er lettest 
å se dersom en ikke borrer helt igjennom, og tømmer hullet for isspon. Som en tommefingerregel 
regnes styrken av 2 cm sørpeis som like stor som 1 cm stålis. Dette vil imidlertid variere med 
luftinnholdet i sørpeisen. 

Det er det tykkeste islaget som avgjør bæreevnen. Dette er vanligvis stålis, eventuelt med et 
påfrosset lag av sørpeis. Hvis mange tynnere islag ligger over et annet tykkere lag med is, vil isen 
tåle like mye belastning som det tykkeste islaget gjør.  

Om våren når påvirkningen av sol og strålingen på isen trenger ned i isen, oppstår det vertikale 
søyler av is med dårlig binding, såkalt nålis. Isens bæreevne reduseres drastisk, og selv 20 – 30 cm 
tykk is kan være farlig å gå på. Når nål - strukturen er gjennomgående, fylles tomrommet med 
vann, isen forandrer farge fra hvit mot grå og kan smelte meget raskt.  
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Ulike typer is på innsjø. T.v. Stålis. Den første isen som legger seg, og den isen som er nederst is 
isdekket. Stålis er den sterkeste istypen.  T.h. Sørpeis. Snø som er gjennomtrukket av vann og 
påfrosset stålisen. Sørpeisen er grålig / hvit. Kvaliteten på sørpeisen varierer etter luftinnhold. 
Nederst. Nålis. Et resultat av solens stråling. Nålis har svært dårlig bæreevne. 
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Overvann er vanlig i Norge, og påvirker isens kvalitet gjennom at det er plussgrader både over og 
under isen. Overvann gjør også ferdsel på isen utfordrende både til fots og motorisert. Av og til er 
det så mildt at isen smelter, gjerne i kombinasjon med regnvær. Det mest vanlige er likevel at det 
faller mer snø enn isen klarer å bære. Isens tetthet er 900 kg pr kubikkmeter, oppdriften er 100 kg 
per kubikkmeter. 10 cm is kan derfor bære 10 cm nyfallen snø (ca 100 kg per kubikkmeter). 
Kommer det mer snø enn det ”drukner” isen. Vann trenger da gjennom hull og sprekker i isen og 
fukter nedre del av snølaget. Det våte snølaget bidrar til oppdrift og det oppstår ny likevekt hvor 
den frie vannflaten er høyere enn is overflaten. Dette kalles overvann. Er snølaget tykt, vil den 
øverste delen fortsatt være tørr og isolere slik at vannet ikke fryser før snøen er blitt mer 
komprimert og mister isolasjonsevnen. En periode vil man da kunne vasse i vann når man ferdes på 
isen selv om det er svært kaldt.   
 

 
Overvann. En utfordring for ferdsel på is, som også gjør isen mindre trygg. Overvann kan 
forkomme selv om det er svært kaldt på grunn av snøen som isolerer. 

 

5.2.1.3 Isløsning på innsjøer 
Lengden på issesongen og isforholdene lokalt vil variere fra år til år og sted til sted. Dette avhenger 
av værforholdene den enkelte vinter, de fysiske og hydrologiske forholdene i innsjøen. 

Utover våren, når det blir mer sol og strålingen gjør seg mer gjeldende, vil først snøen og så isen 
smelte. Isen påvirkes imidlertid svært lite før det meste av snøen er borte. Snøen smelter i terrenget 
rundt og tilsiget øker. Alle os og råker vokser raskt i størrelse. Vannstanden øker og isen blir etter 
hvert landløs, ofte mens isen er farbar. Isen kan sprekke opp, gjerne etter gamle gjenfrosne 
sprekker. Vinden får tak i de åpne områdene og fører varmere dypvann opp mot overflaten slik at 
råkene vokser ytterligere. Særlig store sjøer er utsatt for oppsprekking. Først når snøen på isen har 
smeltet, starter nedbrytningen av isen ovenfra blant annet gjennom nålis. 

Som regel løsner isen fra land før den mister bæreevnen. Det er derfor vanskelig for folk å komme 
ut på isen når den er utrygg. Dette fenomenet er dermed også med på å redusere faren for ulykker. 
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Farlige situasjoner kan derimot oppstå i år med lite snø. Da vil isen få nålstruktur og miste 
bæreevnen, før den blir landløs.  

 

 

 Sprekker og råk vokser raskt i størrelse når tilsiget i vannet øker som en følge av snøsmeltingen. 
Bildet til høyre viser oshull /  åthull. 

Det kan være hull i et vanligvis ganske tykt isdekke. Dette kalles åthull eller oshull. Rundt disse 
hullene er det rask endring fra god is til tynn eller ingen is. Hullene er vanligvis ganske små, med en 
diameter i størrelsesorden 20 – 50 cm, men det er også observert hull med diameter mellom 1 og 2 
meter. Det er flere årsaker til slike hull. Etter store snøfall tvinges innsjøvann gjennom sprekker og 
hull i isen til overflaten. Er isen forholdsvis sprekkfri kan mye transport av vann skje gjennom få 
sprekker, og vannstrømmen kan smelte et relativt stort hull. Tilsvarende kan overvann fra 
overflaten etter mildvær trenge ned gjennom sprekker og smelte hull.  

Hull kan også dannes fra isoverflaten ved at det er en liten fordypning hvor smeltevann samles. 
Årsaken til fordypningen kan være uregelmessigheter i isen eller små smeltegroper forårsaket av 
urenheter. Etter hvert som fordypningen vokser, vil smeltevannsfurer utvikles inn mot 
fordypningen, og det kan bli hull i isen, også kalt dreneringshull. 

 

 

Dreneringshull med smeltevannsfurer inn mot fordypningen. 
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Isløsning på innsjøer. Øverst er det fortsatt vinterforhold og smeltingen har så vidt begynt, på 
bildet i midten er smeltingen av snøen godt i gang og det har blitt vanndammer på isen og råk. 
Nederst er snøen borte og isen er i rask oppløsning, først fra land, og isen får et mørkt skjær. 
Foto: Randi Pytte Asvall NVE. 
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5.2.2 Isdannelse og istyper i strømmende vann 
Isdannelse på elver er avhengig av vannhastighet og de fysiske karakterene til elveleiet. Elvene 
islegges først der fallet er lite og elveleiet er bredt. Tykkelsen på isen og isforholdene varierer både 
på tvers og langs av elva, derfor må alltid elveis betraktes som svært uforutsigbar og utrygg. Uten 
gode kunnskaper og forståelse om is og isdannelse på elv, lokalkunnskap og nøye vurderinger av 
isens kvalitet og tykkelse bør ferdsel på elveis unngås hvis ikke det er strengt nødvendig.  

 

Yttersving med større
strømhastighet. Isen legger
seg senere og er svakere enn
andre steder.

Bakevje med  strøm i 
motsatt retning enn 
elvas hovedstrøm. 
Område svakere is. 

Is - skulder 
Yttersving med større
strømhastighet. Isen legger
seg senere og er svakere enn
andre steder.

Bakevje med  strøm i 
motsatt retning enn 
elvas hovedstrøm. 
Område svakere is. 

Is - skulder 

 

Islegging på strømmende vann. Vannhastigheten og de fysiske karakterene på elveleiet 
påvirker dannelsen av isen. Rette stilleflytende strekninger islegges først, og det dannes 
isskulder langs bredden. I yttersving er det større hastighet på vannet som gir dårlige forhold for 
isdannelse. I innersvingen til krappe yttersvinger kan det være bakevjer med motsatt 
strømretning, som også skaper svakere is. 

 

Strømhastigheten må vanligvis være under 0.6 m/s for at isen skal kunne legge seg. En skulle derfor 
tro at de fleste elver er isfrie, men prosessen som betegnes som dynamisk islegging skaper mange 
små dammer i elven som i en periode bremser strømhastigheten slik at isen kan legge seg. 

På dype stilleflytende strekninger med svakt fall vil det være tilnærmet regelmessig strøm og svak 
temperatursjikting i vannet i begynnelsen av vinteren. Her blir det statisk isdannelse på lignende 
måte som på innsjøer. Isleggingen begynner med at det dannes is langs bredden der 
vannhastigheten er liten. Dette skjer i bukter, viker, bakevjer og andre rolige partier. Isen vil vokse 
ut fra breddene. Etter hvert kan hele elva islegges, eller det kan bli råker noen steder i elva. 
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Islegging på stilleflytende strekinger. Isen vokser ut fra breddene og danner raskt en iskant. I 
midten av elva kan strømmen ha mer hastighet og isen vil legge seg senere. Det er da ofte store 
variasjoner på isens tykkelse på iskanten og midten av elva utover vinteren. 

 

I strømmende vann er det tilnærmet fullstendig blanding av vannmassene, og ved vedvarende 
kulde vil da hele vannmassen avkjøles til meget nær 0 grader og sarr dannes. Sarr er små krystaller 
som dannes i elva på isfrie strekninger i underkjølt strømmende vann. De flyter vanligvis som 
issørpe på elvas overflate. Denne sarren flyter med strømmen, og pakkes sammen til større eller 
mindre sarrflak.  Når strømhastigheten er mindre enn ca 0,4 m/s, vil sarr flyte i overflaten og kunne 
feste seg på langsgående iskanter, og isdekket vil vokse utover mot midten av elva. De åpne 
områdene blir mindre og sarrproduksjonen i elva avtar. I områdene som islegges sist, vil isen være 
tynneste og svakest. Derfor går isen også først opp her. 

Ved strømhastigheter opp til 0,6 m/s vil sarret fortsatt flyte i overflaten, men vil stanse mot 
nedenforliggende isfronter på tvers av strømretningen, slik at isdekket vokser oppover i elva, 
motstrøms. 
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Øverste bilde er sarr i moderat strøm, sarret flyter i overflaten og fester seg til iskanten. 
Nederste bilde er pakking av sarr til større sarrflak. Foto: Randi Pytte Asvall NVE 

 

Hvis strømhastigheten er mer enn ca 0,6 m/s, vil sarret ikke lenger bare flyte i overflaten, men det 
vil blandes sammen med vannmassene i hele elvas tverrsnitt. Da er hastigheten over den kritiske 
grensen for islegging. Noe av sarret fester seg som bunnis når det treffer bunnen i strykpartiene, 
spesielt grunne partier eller tversgående rygger. Bunnis er grønn eller brun i fargen avhengig av 
vannfargen. Sarr og bunnis, som ofte kalles undervannsis, skiller seg sterkt ut fra krystallisk stålis. 
Undervannsisen er kornet og svampaktig. Den er helt gjennomtrukket av vann.  

 Generelt er det slik at noe sarr vil passere strykpartiet. Nedenfor stryket er det normalt en 
tversgående isfront der fallet avtar. Sarret vil enten stanse mot denne isfronten, eller hvis 
strømmen er stor nok, følge strømmen under isfronten og akkumuleres under isen i roligere partier 
av elva.  
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Bunnis dannes når underkjølt sarr kommer i kontakt med bunnen. I kaldt vær med stor 
produksjon av sarr kan bunnis raskt dekke et stort område, som bilde til venstre viser. Foto: 
Randi Pytte Asvall NVE 

 

Bunnis kan bygge opp isøyer og isdammer slik at de stenger hele elveleiet. Bunnisdammer vokser 
så lenge de tilføres underkjølt vann og sarr. Vannstanden heves, slik at kantisen oversvømmes og 
vokser også på oversiden. Dammene demmer opp vannet inntil vannhastigheten er tilstrekkelig 
redusert til at isdekket kan dannes. Ofte bygges flere bunnisdammer opp etter hverandre, med mer 
eller mindre regelmessige avstander, og deler stryket opp i trappeliknende avsatser. Fallet samles 
på kortere strekninger. Vannhastigheten i mellomliggende partier blir mindre, og gjør at disse 
områdene kan islegges.  

 

 

Oppbygging av bunnisdam. På oversiden av dammen er det roligere vannhastighet som gjør at 
partiet kan islegges.   
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5.2.2.1 Stabilisering av isforholdene  
Når det meste av strykpartiene er islagt, reduseres avkjølingen, og avkjølingen reduseres ytterligere 
dersom det kommer snø oppå isdekket. Falloppvarmingen kan da være tilstrekkelig til at vannet 
smelter seg gjennom isdammene i en smal passasje. Elven vil ”skjære seg ned”, og får et dypere og 
smalere løp enn før, synlig eller skjult under ismassene. Magasinet bak isdammene tappes ut, 
vannstanden synker, og isen kan bli hengende i luften. Denne fritthengende isen kan ha dårlig 
bæreevne og er vanskelig å oppdage. Det er ikke uvanlig at isdekket over strømdraget brekker ned 
slik at elva åpner seg her. Når det er likevekt mellom avkjøling fra råker og falloppvarming, er 
isforholdene på elva stabilisert. Bunnisen flyter opp etter hvert som elva islegges. Hvis utviklingen 
får foregå uforstyrret, vil vannet samle seg i et hovedløp. Ved fortsatt stabilt vintervær skjer det små 
forandringer gjennom vinteren.  

 

 

 

Stabiliserte forhold på islagt elv med mye strøm og fall. Elva har laget seg et nytt smaler og 
dypere løp, med flere partier som er åpne. På det øverste bildet ses fritthengende is som er rester 
etter uttappete isdammer.  

 

Isdekket på elver er mer sammensatt enn på innsjøer. Grunnen er blant annet at vann fra råker 
trenger oftere inn i isdekket. Elveisen kan bestå av lag med sammenfrosset sarr, og bunnlaget av 
stålis kan mangle noe som gjør isen svakere. Etter sammenskyvninger av ismasser og isganger 
består isen av en blanding av oppbrutt is, og is i flere etasjer. Dette gjør at elveis kan være vanskelig 
å tolke, og ferdsel på elveis er alltid forbundet med risiko.   
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5.2.2.2  Råker og partier med svak is på stilleflytende elv 
En stilleflytende elv er på mange måter mer utfordrende å vurdere, enn elver med mye strøm og 
fall. Der er det ofte enkelt å se hvor elva er åpen, hvor det er rester etter isdammer, markerte 
iskanter og fritthengende is, men er det mye snø kan dette være skjult. På en stilleflytende elv kan 
derimot isdekket se trygt ut, mens det i virkeligheten kan være store variasjoner i isdekket, åpne 
råker og råker som er skjult av et tynt isdekke og snø. Elvas formasjon, svinger, strøm og 
bunnforhold skaper ulike strømforhold, som kan være vanskelig å forutse.  

 

 

Strømråk på stilleflytende elver kan være vanskelig å forutse. Et snøfall på dette råket og det 
hadde blitt skjult. Bunnforhold som store steiner som ligger oppunder isen kan skape slike 
strømråker på grunn av strømvirvler som tærer på isen fra undersiden. 

 

Dersom varmetapet fra isen blir mindre ved at det kommer mer snø som isolerer, eller at kulden 
avtar, vil isen tæres og det kan åpnes råker i strømdragene – strømråker – uten at vannføringen 
øker. Dette vil ofte være der råkene har holdt seg lengst oppe under isleggingen, og hvor isen 
allerede er tynnest. Varmemengden fra falloppvarmingen og vannets bevegelse vil tære på isen 
nedenfra inntil det igjen blir likevekt mellom varmetapet fra isens overside og varmetapet fra isens 
underside. Dette er årsaken til at råker kan åpne, ikke bare i mildvær, men også i sterk kulde og i 
forbindelse med snøfall som isolerer og reduserer avkjølingen. Dette er en av faktorene som gjør at 
isforholdene på elver er langt mindre forutsigbare enn på innsjøer. 

 

 

 Strømråk i en elv styres av bunnforhold og elvas formasjon. T.v er strømråk i elvas yttersving, 
hvor strømmen har størst fart. T.h er det sterkest strøm i elvas dypeste parti. 
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5.2.2.3 Svellis 
Ved lite tilsig i sterk kulde, spesielt i perioder uten eller med lite snø, vil det lille overflatesiget raskt 
fryse. Vannet siger frem i lav hastighet på underlaget og fryser til hard, glatt is. Dette kalles kjøving 
og slik is kalles svellis. Om isdannelsen fortsetter, kan det bli svært store mengder is. Hele elveleier 
kan fylles med svellis. Mindre elver og bekker er mest utsatt for å fylles med svellis eller være kilde 
for svellisdannelse. 

Svellis kan være utfordrende for kryssing av elver, spesielt gjelder dette for mindre elver og bekker. 
Disse kan på kartet se ut som små og relativt greie å krysse, men i virkeligheten har de blitt til store 
hindre, og områdene med uforutsigbar is har blitt mye større. 

 

 

Svellis på en liten elv i fjellet. Et stort område et blitt dekket av is og kan være utfordrende å 
krysse, spesielt med kjøretøy. 

 

5.2.2.4 Isløsning på elver 
Det er større eller mindre råker i strykpartiene på de fleste elver det meste av vinteren. De rolige 
partiene er for det meste islagt, men her kan det også være store og små strømråk. Om våren, når 
avkjølingen minker og strålingen fra solen øker, vil alle råker vokse. På elver vil isen tæres både 
ovenfra og nedenfra. Vannet vil ikke lenger være underkjølt, men snarere få noe overtemperatur, 
spesielt i solskinn på dagtid. Økt varmeutveksling mellom vann og is tærer på isen nedenfra.  

Særlig i strykpartiene vil isen kunne brekke opp og enkelte isflak vil flyte med strømmen. Dette er 
termisk isløsning, og er den mest vanlige formen for isløsning de fleste steder. Isløsningen kan også 
bli mer dynamisk. Ved rask økning i vannføringen kan store mengder is løsne fort og bevege seg 
nedover vassdraget. Dette kalles isgang. 
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Termisk isløsning i elver kan gi svært skumle forhold med mye overvann, også ut på sidene i 
snødekket. Isen blir også generelt veldig svak og ”råtten”. 

 

 

Dynamisk isløsning på elv med isgang. Slik isgang vil gjøre all kryssing umulig, og selv ferdsel 
langs elvebreddene kan være farlig. 

 

5.2.3 Is på regulerte vann 
Vassdragsregulering endrer de hydrologiske forholdene i vassdraget. Dette påvirker isforholdene. 
Vannføring og vanntemperatur har sentral betydning for hvordan isforholdene i et vassdrag er. 
Med vassdragsregulering kan disse faktorene endres drastisk. All ferdsel på is som er på regulerte 
vassdrag krever god lokalkjennskap, og regulerte vann skal alltid vurderes som utrygge. Ovenfor en 
kraftstasjon i et vassdrag vil vintervannføringen minke og nedenfor vil den øke, samt at 
vanntemperaturen fra en kraftstasjon vil være høyere. Disse faktorene gjør at isforholdene blir 
annerledes. Forsvaret opererer i flere områder hvor det er regulerte vassdrag f. eks Pasvikelva, som 
er Grensevaktens faste operasjonsområde. Dette krever gode lokale kjennskap om isforholdene og 
god opplæring. 

I en større vannkraftutbygging vil det være overføringsmagasiner, gjennomstrømsmagasiner og 
inntaksmagasiner. Magasinene er som regel oppdemte naturlige innsjøer. Altevatn i Indre Troms 
hvor Forsvaret øver er et eksempel på dette. Magasiner kan også være kunstige sjøer i elveleier. Her 
er isen stedvis dårligere enn på uregulert vann. I magasinene kontrolleres store tilløp og utløp av 
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tekniske installasjoner. Vannstand, vanntemperatur, strømninger og isforhold i magasinene 
påvirkes av hvordan systemet manøvreres. 

 

 

Pasvikelva er et regulert vassdrag hvor Forsvaret har fast operasjonsområde. Dette krever god 
lokalkjennskap, god opplæring og hyppige målinger av isforholdene. 

 

Etter hvert som magasiner tappes ned blir isen delvis liggende på land. Det vil lett bli sprekker i 
isen langs land. I sprekkene kan det bli snøbruer og på grunn av sprekkene blir det lettere overvann 
langs land enn før. Hvis vannstanden øker, blir isen lett landløs. Da kan landråkene fryse til med 
tynn is, de blir ofte dekket av snø, og er derfor farlige å passere.  

I uregulerte vann blandes vannmassene når de passerer trange sund hvor vannhastigheten økes, 
varmere dypvann virvles opp og tærer på isen. Effekten av dette er imidlertid mye større på 
regulerte vann på grunn av større gjennomstrømming og større strømhastighet. Dette gir gode 
forhold for uforutsigbare strømråk flere steder på vannet. 

Det vil alltid være tunneler ut av magasinet under laveste regulerte vannstand, for å kunne utnytte 
hele magasinet. Ved inntak til og utløp av tunneler vil isen svekkes og her blir det vanligvis isfrie 
områder store deler av vinteren. Det er viktig å være klar over at slike utløp og inntak kan ligge hvor 
som helst i magasinet, og sjeldent ved naturlige elveos. Iblant kan inntak og utløp ligge på større 
dyp, et stykke fra strandkanten. Det blir da råker i god avstand fra land, hvor man vanligvis regner 
isen for å være trygg. 

 

 

Regulerte vann og vassdrag skal alltid vurderes som utrygge. 
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5.2.4 Spesielt utsatte områder med svak is 
I det foregående har det blitt nøye beskrevet hvordan is dannes og beskrivelsen av ulike istyper. 
Med gode kunnskaper, reguleringer i sikkerhetsbestemmelser og jevne målinger av tykkelse og 
isforhold er det ikke farlig å ferdes på is midt på vinteren. Høst- og våris skal man imidlertid alltid 
være forsiktig med. Som en oppsummering av foregående tekst, følger en oppramsing av de 
forholdene man må være ekstra forsiktig med, og som alltid skal vurderes som utrygge ved ferdsel 
på is. 

 

 

! Svak og usikker is 
 Høst og våris 

 Strømmende vann generelt, men spesielt i yttersving, rundt grunner og der 
strømmen har størst fart (avhengig av bunnforhold) 

 Inn- og utos på vann 

 Utløp via tunneler og kloakk utløp i vann 

 Sund, på grunn av økt strømhastighet og blanding av vannmasser med varmere 
dypvann 

 Rundt nes og odder på grunn av økt strømhastighet 

 Varmeledere av strålingen fra solen om våren f. eks siv, steiner eller kvister som 
stikker opp gjennom isen. Og rundt brygger 

 Vann med mye overvann 

 Ujevn snødybde eller snøfrie flekker på isen 

 Råker, våte sprekker eller ujevnheter på isen.  

 Generelt alle regulerte vann og vassdrag 

 Oppkomme / Myrvann / Myrhull 
 

 

 

Eksempler på to forhold som vil påvirke isen. T.v er et innløp via tunnel, et område som vil ha 
tynn eller ingen is hele vinteren igjennom. T.h er det siv som stikker opp av isen, noe som vil lede 
varme ned i isen og isen vil smelte raskere rundt områder med siv om våren. 
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5.3 Passering av islagte vann for personell til fots eller med lette terrengkjøretøy med og 
uten slede 

5.3.1 Vurdering av isforhold og tykkelse på isen 
Det er den til enhver tid gjeldene UD 2 – 1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær 
virksomhet, som regulerer all ferdsel på is. 

I utgangspunktet er det uansvarlig å begi seg ut på usikker is, spesielt når isen holder på å legge 
seg og når det nærmer seg at den går opp. I perioden imellom, når isen er stabilisert, er det 
imidlertid annerledes. Likevel vil bare 85 – 95 % av isdekket være å betrakte som sikkert. Resten av 
isdekket vil forbli usikkert hele vinteren. Har man tenkt seg ut på isen er det derfor viktig at man 
gjør gode vurderinger på de forhold som virker inn på isens kvalitet, både meteorologiske og 
hydrologiske, samt følger gode prosedyrer og har egnet utstyr for å gjøre målinger av tykkelse og 
kvalitet. I det følgende beskrives hvordan man går frem for å vurdere isforhold.  

Det skilles mellom å vurdere to ulike forhold som virker inn på isen. Lendet, snøen og isens 
overflate tas i betraktning i en TERRENG vurdering. Selve isens tykkelse og kvalitet tas i betraktning 
i en IS vurdering. 

Ved rekognosering av is skal minst 2 mann arbeide sammen. Den ene skal oppholde seg på land 
eller sikker is og sikre den andre som foretar målinger. Følgende materiell skal medbringes for 
rekognosering på is: 

 Isbor, alternativt øks eller isbile. Det skal være mulig å inspisere borehullets vegger iht IS 
vurderingen (se IS vurdering).  

 Sikringstau, minimum 25m langt, minimum 5mm i diameter skal nyttes. 

 Snøspade for å måke vekk snø før boring, og for å tette borehullet etter målingen.  

 Metermål 

 Hodelykt/Lommelykt, for å lyse ned i borehullet og fastsette isens kvalitet. 

 Vinkelpinne, lages eventuelt på stedet 

 Ispigger / skistaver. 

 

 

 

Ispigger er et viktig utstyr som kan redde liv hvis uhellet er ut i forbindelse med målinger av 
isforhold. 
 

Tauet festes under armene på den som skal foreta målinger slik at det uforvarende ikke kan 
frigjøres. Den andre enden av tauet sikres av den andre soldaten som står på land eller på sikker is. 
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Ved måling av is på strømmende vann skal tauet i tillegg holdes stramt og forankres i en fast 
lendegjenstad, kjøretøy eller lignende. Personen på umålt is skal ikke bære pakning, utrustning, 
hjelm eller våpen.  

Isen skal rekognoseres i hele traseens lengde, og gjennomføres med 2 forskjellige betraktninger, en 
TERRENG og en IS vurdering.  

 

5.3.2 TERRENG vurdering – Vurdering av lendet, snøens og isens overflate. 
TERRENG - vurderingen skal alltid legges til grunn for valg av rute og sted for måling av isen. Utslag 
på TERRENG - vurderingen og andre risikomomenter langs marsjruten bør resultere i nytt rutevalg.  

 
1. Vurdering av værets historikk og grundig kartstudie er et suksesskriterium for trygg militær 

ferdsel. M711 (1:50 000) kart er tilstrekkelig for topografi- og terrengvurderinger. Faktorer 
som høyde over havet, vannskillet, regulerte vann og tilsig fra myr, utløser grunnlag for 
vurderinger som gjøres under rekognosering. Tid på vinteren, høyde over havet og 
hvordan vinteren har vært. 

 
2. Temperaturen som omslutter isen påvirker direkte isdekkets bæreevne. Hvis isens overflate 

har en temperatur mellom -5 °C og -20 °C er dette det mest gunstige for ferdsel. Over og 
under dette temperatursjiktet svekkes isens bæreevne. 

 
3. Is som ikke er dekket av snø vil kunne få solskader, det vil si at isen forandrer struktur av 

sollys. Dette vil kunne gi en type is som kalles nålis. Dette kan også oppstå etter perioder 
med overvann og mildvær. 

 
4. Ved utløp av bekker og andre vassdrag vil strømningsforholdene i vannet ha en annen 

karakter. Strømningsforholdene vil også påvirkes av nedbør, smelting og lignende som 
kommer fra tilsigende vassdrag. På disse stedene vil også isen ofte ha mange forskjellige 
lag og eventuelt overvann. 

 
5. Ved innsnevringer, nes, grunner og yttersvinger i elver er det ofte høyere 

strømningshastighet på vannet under isen. Dette medfører tynnere is. Det kan resultere i 
hulrom mellom vannspeil og is.  

 
6. Overgang over regulerte vann, elver eller andre vassdrag med varierende vannstand og 

strømningshastighet bør unngås.  
 

 
7. Overvann vil øke smelteeffekten på isen fordi det flytende vannet har høyere temperatur 

enn isen den omslutter. Istemperaturen øker, som igjen svekker isens bæreevne. Overvann 
kan ligge isolert under snø i mange døgn med streng kulde uten å fryse. Strømmende 
overvann øker smelteeffekten veldig.  

 
8. Sprekker, råk og ujevnheter i isens overflate tyder på forhold som ikke er til fordel for isens 

bæreevne. Våte sprekker må unngås. 
 

 

5.3.3 IS vurdering – måling av isens tykkelse og kvalitet. 

  
1. Måk vekk snø (60x60cm) ned til isen 1-2 meter nedstrøms for ønsket trasevalg. 

Side 102 av 114 
 



 
2. Bor et hull loddrett mot isen. Vurder isens lagdelig og hardhet ut fra motstand i boret. 

 
3. Mål istykkelsen med vinkelpinne. Det måles fra underkant på isen til øverste del av fast 

dekke. 
 

4. Kontroller at isen flyter på vannet ved at vannet dekker minst 90 % av istykkelsen. 
 
5. Se ned i hullet for å visuelt bedømme isens karakter. 

 
6. Bruk vinkelpinnen til å pirke i borrehullets vegger for å avdekke eventuelle mellomrom 

mellom isens forskjellige lag. For nærmere inspeksjon benyttes armen og fingrene for å 
tolke borrehullets forskjellige islag ut ifra isens hardhet og porøsitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkelpinnen brukes til å måle tykkelse og for 
 finne ulike lag i isen. 

en til enhver tid gjeldene UD 2 – 

å

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fribord. Isen skal flyte på vannet 
 
  

 8-9 % av tykkelse 

 

5.3.4 Prosedyre ved måling, vurdering og klassifisering av isens kvalitet og tykkelse. 
For prosedyrer for måling og vurderinger av isen henvises det til d
1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. 

Hvis isen flyter, vil vekten av fortrengt vann,
tilsvare vekten av hele isen. Pga at isen har 
større volum enn fritt vann vil 8

 

-9 % av isen 
tikke opp av vannet (fribord). 

 

vann > 0 °C 

is < 0ºC 
 
T

s

T
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Avstander mellom målehull, klassifisering av isen og krav til minimumstykkelse er nøye regulert og 
skal følges. 

ko 

må 
redfaren og usikker is kan vi forutse 

ge 
lge med når man 

ed 
 

get til å avbryte for å 
vvente bedre sikt. Er man motorisert med LTKV eller beltevogn, øker risikoen fordi farten er større. 

Konsekvensen av å treffe et vindhull eller kjøre utfor en skavl er større. 

 

 

6 Trygg marsjvei - Andre terrengfeller 
Foruten skred og usikre isforhold, er det også andre fenomener som kan utgjøre en sikkerhetsrisi
for ferdsel om vinteren, som vindhull, åpne myrhull, skavler, overflateis og åpne småbekker under 
et tykt snødekke. Noen av disse forholdene kan være direkte farlige hvis man ikke tar hensyn til 
dem, andre vil bare være utfordrende. Utfordringen med mange av disse forholdene er at en 
oppdage dem selv, og man må være årvåken og følge med. Sk
gjennom værmeldinger, skredfarevurderinger og årstid, samt at sikkerhetsbestemmelser gir 
militært personell klare føringer hvordan vi skal forholde oss.  

Et vindhull eller et åpent myrhull er derimot noe man ikke kan planlegge med, men som på man
måter er en skjult fare som en bare kan oppdage gjennom å lese terrenget, fø
ferdes og bygge erfaring. Mange av de forholdene som vil bli omtalt i det følgende blir en enda 
større trussel i dårlig sikt, som mørke, tett snødekke og flatt lys / ”whiteout”.  

”Whiteout”, også omtalt som flatt lys, er et værfenomen som reduserer sikten fremover til 
tilnærmet null og det er spesielt vanskelig å se kontraster. ”Whiteout” er definert som forhold m
diffust lys hvor det ikke skapes skygger. Fenomenet er forårsaket av et tett skydekke som ser ut
som det går i ett med snødekket. Ujevnheter på snødekket er ikke synlig og det er ingen synlig 
horisont. ”Whiteout” lignende forhold kan også forekomme under forhold med mye snødrift / 
overflate snødrift. Da vil det være svært dårlig eller ingen sikt fremover, men høyere 
terrengformasjoner og skydekke vil være synlig. Under slike forhold vil selv flere meter høye skavler 
og vindhull være vanskelig å oppdage, og i mange tilfeller blir man tvun
a
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”Whiteout” eller flatt lys er forhold som gjør det vanskelig å oppdage mindre 
terrengformasjoner som kan utgjøre en trussel for trygg ferdsel. 

 

6.1 Vindhull og skavler 
Snø som blir transportert av vinden kan skape nye terrengformasjoner eller lage små 
terrengformasjoner større. Små groper og steiner kan skape store vindhull, og små helninger og 
kanter kan bygges til store skavler med loddrette fall på flere meter. Disse terrengformasjonene er 
vanskelige, om ikke umulige å oppdage på kart. 

Vindhull skapes av små terrengformasjoner, som en stein, en liten markert loddrett kant, liten 
fordypning i terrenget eller en sildrebekk som renner i en dyp forsenkning i terrenget. Dette er 
steder som skaper turbulente lokale vindforhold. Desto større påbygning av snø og vind, desto 
større blir hullet og det oppstår mer turbulens. Slike vindhull er vanlige i høyfjellet der hvor det er 
utsatt for vind, og noen steder kan de bli dype. For personell på ski eller truger utgjør ikke slike 
vindhull nødvendigvis noen stor fare, men for LTKV og beltevogn kan konsekvensen av å kjøre ned 
i slike hull bli store. Vi beveger oss raskere gjennom terrenget, spesielt med LTKV, og vindhullene 
kan være vanskelig å oppdage og styre unna i tide. 
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Vindhull kan utgjøre en betydelig fare, spesielt for motorisert ferdsel. Vindhullet på bildet ligger 
rett ved siden av et allerede etablert scooterspor, og er ikke spesielt stort. Scooteren på bilde 
kjørte i hullet midt på dagen i god sikt. For føreren av skuteren så det ut som det var et flatt 
snødekke, noe som skyldes at det bare er en liten høydeforskjell på snødekket før og etter 
vindhullet.  Det satt personell på sleden, både disse og føreren ble skadd og skuteren ble totalt 
ødelagt 

 

 

Små helninger og bekkedaler kan forvandles til store loddrette skavler. Små helninger og bratte 
formasjoner som er lavere enn 40 meter kan være usynlige på et M 711 kart med målestokk 1:50 
000 og ekvidistanse 20 meter, og derfor vanskelige å forutse. Bekkedaler derimot, er mulige å 
forutse ved hjelp av kart, og man kan med rimelig stor sannsynlighet anta at det har bygd seg opp 
skavler i trange bekkedaler.  
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Skavler som bygges på formasjoner som er for små til å vises på et kart. Disse er vanskelige å 
oppdage, og under forhold med redusert sikt kan disse utgjøre en fare for personell til fots eller 
motorisert.  

 

 

I bratte og trange bekkedaler kan man med rimelig stor sannsynlighet anta at det har bygd seg 
opp skavler i løpet av vinteren.  
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Bildet viser en skuter som har kjørt utfor en skavl som er ca fem meter høy. Utrolig nok gikk det 
bra med både fører og skuter. Skavler som har oppstått som følge av små terrenghelninger og 
bekkedrag kan være vanskelig å oppdage før det er for sent. Forhold med redusert sikt, som 
mørke og ”whiteout” øker risikoen.  

 

6.2 Toppskavler 
En toppskavl kan defineres som en overhengende snøkonstruksjon i toppen av et bratt leheng eller 
stup. Toppskavler skapes av vindtransportert snø og varierer i størrelse fra år til år, avhengig av 
snømengde og vindstyrke. Disse kan henge flere meter ut fra fast fjell og det kan være svært 
vanskelig å vurdere hvor toppryggen slutter og skavlen begynner. 

Den skjøre konstruksjonen holdes utelukkende oppe av bindingene mellom snøkrystallene. Den 
kjemper en kamp mot tyngdekraften som den før eller siden er dømt til å tape. Toppskavler løsner 
vanligvis av seg selv, når bindingene mellom snøkrystallene blir svakere på grunn av været, 
totalvekten eller at momentet overstiger konstruksjonenes bæreevne.  

Denne svake konstruksjonen er noe man må være oppmerksom på ved ferdsel på topper eller på 
lesiden av langsgående rygger. Toppskavler tåler svært lite ekstra vekt, og selv små endringer i 
spenningsforholdet kan forårsake at enorme snømasser gir etter. Vanligvis befinner det seg også et 
skredutsatt heng i fjellsiden under store toppskavler, og det er ikke uvanlig at toppskavler som 
løsner forårsaker flakskred når de treffer på snødekket nedenfor.  

Hvis man ikke kjenner toppens / fjellets form under barmarksforhold kan det være vanskelig å 
vurdere hvor skavlen begynner, og fjellet slutter. Flere ulykker (sivile ulykker) har skjedd fordi 
skiløpere har undervurdert hvor langt inn på toppskavlen de må gå for å være trygg. Når en 
toppskavl knekker, starter bruddsnittet som oftest der skavlen møter fjellet, men dette vil variere 
etter snødekkets tykkelse. For å være sikker kan man legge på en sikkerhetsmargin som tilsier at 
bruddsnittet kan være på 45 grader av snødekkets tykkelse inne på fjellet fra der toppskavlen 
starter ut fra fjellet. Det betyr at dersom skavlen er tre meter tykk kan den løsne tre meter inne på 
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”fast grunn”. Er snødekket syv meter der skavlen starter, vil bruddkanten komme syv meter innefor 
det som på barmark er helt trygt. 

Toppskavler utgjør en trussel enten ved at de kan knekke som følge av at personell som ferdes på 
skavlen utgjør så mye tilleggsbelastning at skavlen knekker, eller ved at man kan ramle utfor 
skavler under forhold med dårlig sikt 

 

 

Toppskavler kan utgjøre en betydelig trussel ved ferdsel på fjelltopper eller langs rygger på 
fjellets leside. Toppskavler som knekker kan også føre til flakskred da de lander på snødekket 
under selve skavlen. 

 

6.3 Åpne småbekker under snøen 
Mange bekker i kategorien småbekker og sildrebekker er i utgangspunktet ingen stor trussel, men 
når disse blir dekket av snø kan de skape vanskelige forhold, spesielt for motorisert ferdsel, og i 
noen tilfeller bli en fare. 

Slike bekker renner ofte fritt under snøen uten at de er frosset til is. På grunn av varmen fra vannet 
blir det en luftlomme mellom bekken og snødekket, og når snødekket belastes kan dette kollapse. 
Vintre med tidlig snøfall, før det har vært sikkelig barfrost, med dårlige teleforhold, gir gode forhold 
for at slike bekker ikke vil tilfryses i løpet av vinteren. Snøen isolerer. Slike bekker er da også noe av 
det første som åpner seg om våren.  

Ofte er det for lite vannføring i disse til at vannet selv utgjør noen fare, men ved kollaps av 
snødekket kan det bli store hull som kjøretøy og personell til fots kan bli fast i. Ofte er slike 
snødekte bekker en kombinasjon av snøbruer og åpne partier. Er disse snøbruene tykke, tåler de en 
del belastning, men ved gjentatte belastning vil de kollapse f. eks tåler de to første LTK’ene, men 
ikke den tredje. På flate områder, f. eks myrdrag, vil bekkene være helt dekket av snø og det vil 
være umulig å forutse en kollaps av snødekket. 
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På høyfjellet hvor slike bekker ofte renner i dype kløfter, vil det bli meterhøye snøbruer / veldig tykt 
snødekke. Dette kan være direkte farlig hvis et slikt dekke kollapser. Kryssing av slike dype 
bekkedrag krever god rekognosering og forsiktighet.  

 

 

Småbekker renner ofte isfrie under snødekket. Dette skaper luftrom mellom snødekket og 
bekken, og ofte en kombinasjon av åpne områder og snøbruer.  

 

 

Bilde viser sporene etter en BV 206 som har vært fast på grunn av et kollaps av snødekke over en 
sildrebekk på et flatt område. Bekken hadde en luftlomme, og det var ca 50 cm med luft mellom 
bekken og snødekket. Hullet rett ned i bekken kan ses nederst i det høyre beltesporet. 
Situasjonen var helt ufarlig, men genererte mye graving.   

 

Side 110 av 114 
 



6.4 Tele, åpne myrhull og oppkomme 
Tele er frosne jordlag som oppstår når temperaturen ligger under frysepunktet lenge nok til at 
jordlaget fryser. Dybden på telen avhenger av hvor lenge temperaturen ligger under frysepunktet 
og hvor kaldt det faktisk er. Ligger det snø på bakken isolerer denne for varmetapet fra bakken til 
luften, og telen blir ikke så dyp som hvis bakken hadde vært bar.  

For ferdsel i terrenget betyr dette i praksis at vintre med en mild sen høst med påfølgende tidlig 
snøfall gir dårlige teleforhold. Alle småbekker, myrer og myrdrag vil da ikke være tilfrosset før det 
dekkes med snø. Dette gir forhold utover vinteren som kan være utfordrende for mobiliteten på 
slike områder, spesielt med kjøretøy. Noen steder vil myrhull være åpne vinteren igjennom. Dårlig 
teleforhold vil også føre til at bekker og myrdrag åpner seg tidligere på våren. 

Noen steder på myrer er det veldige våte områder med et jevnt tilsig av varmere vann nedenfra, 
oppkommer, som ikke fryser til is i løpet av vinteren, men kun dekkes av et tynt islag. Disse partiene 
varierer i størrelse fra relativt små, til partier som er store nok til å utgjøre en fare for kjøretøy.  

Disse myrhullene / oppkommene skaper veldig ofte vindhull, spesielt på litt større myrer og i 
kombinasjonen med vind og mye snø. På grunn av varmen fra vannet / det våte området legger 
ikke snøen seg her, og det blir et dypere og dypere hull som etter hvert skaper et vindhull med 
turbulens.  Det vil i løpet av vinteren bli et dypt hull på myra med åpent vann eller veldig fuktig 
mark i bunn. På en ellers hvit snødekket myr kan disse være vanskelig å oppdage, spesielt under 
forhold med dårlig sikt som flatt lys, snødrev og mørke.  

 

 
 Åpent myrhull som har begynt å skape et vindhull.  
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6.5 Overflateis på fjelltopper 
På fjelltopper er ofte mye av snøen avblåst. Dette gir større eller mindre områder som er dekket av 
is eller veldig glatt hardpakket snø. Ofte er disse områdene i skrånende terreng på kanter / sider av 
toppens loside.  Losiden er der hvor vinden treffer toppen og blåser bort snøen og transporterer 
denne over på fjellets leside.  

En del avdelinger i Forsvaret ferdes oppe på topper med kjøretøy, eksempelvis sambandets relélag. 
Spesielt for beltevogner, som ikke har belter som gir god friksjon på glatt underlag, utgjør disse 
områdene en fare og konsekvensen av å miste festet og begynne å gli i skrått, bratt lende kan være 
store. Rekognosering til fots anbefales før områder med overflateis skal forseres.   

 

 
Områder med overflateis på fjelltoppenes loside kan gi svært farlige og vanskelige forhold, 
spesielt for beltevogner, men kan også gi utfordrende forhold for personell til fots i dårlig sikt.  

7 Ikrafttredelse 
UD 6-81-5 Veiledning i vintertjeneste – Trygg marsjvei og navigasjon trer i kraft 15 mars 2013. 
Samtidig settes UD 6-81-5 Forflytning av 1. Des 1987 ut av kraft. 
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Forkortelser 

ARTO Avstand, Retning, Terreng, Oppfang 

GPS Globalt Posisjonerings System 

UPS Universal Polar Stereographic 

UTM Universal Transverse Mercator 

MGRS Military Grid Referanse System 

EP Endepunkt 

SP Startpunkt 

LTKV Lett Terreng Kjøretøy Vinter 

NGI Norges Geotekniske Institutt 
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