
Luftalpine operasjoner med 

små lag
Stein Falsen Møller – NARG





Bakgrunn

• Flere av gruppene har erfart at en stor andel av aksjonene kan 

gjennomføres av et begrenset antall klatrere som er relativt lett 

utstyrt.

• Ønske om å kunne effektivisere aksjoner gjennom å bruke 

tilstrekkelig med mannskap og utstyr

• Vi kan være en god ressurs for Redningsmannen på bakken for 

å øke den operasjonelle sikkerheten, jobbe raskere og bedre 

pasienthåndtering

• Vi kan utnytte den ressursen som en kompetent redningsmann 

kan være i et bakkeredningsscenario 



Bakgrunn

• ARG Svolvær

– 12 utkallinger, 

– 6 aksjoner/6 beredskap

– 5 oppdrag løst med 2 eller 3 klatrere

• ARG Romsdal

– 6 utkallinger

– 4 aksjoner/2 beredskap

– 3 oppdrag løst med 2 eller3 klatrere

• ARG Hordaland

– 9 utkallinger

– 6 aksjoner/3 beredskap

– 4 oppdrag løst med 2-3 klatrere



Prosedyre for operasjoner med 
små lag

• NARG sin prosedyregruppe har laget en prosedyre for operasjoner med 

små lag. Publisert i prosedyreboken 2015.

• Prosedyren er operatør uavhengig

• Prosedyren forholder seg til den enhver tid gjeldene prosedyre for 

heising/underhengende hos den enkelte operatør.



Prosedyre for operasjoner med 
små lag

• Utprøving av forslag til ny 

prosedyre fra NLA på NARG 

fellesøvelse 2015

• Diskusjon – utprøving –

justering

• Deltakere: NARG – LAT 

ANS – NLA – Lufttransport.

• Målsetning er konsensus



Prosedyre for operasjoner med 
små lag

Hvordan bli mer effektive i 

aksjonsoppstart

• HRS bør tidligst mulig varsle. 

• Luftressursen bør tidlig be om 

støtte fra ARG på bakgrunn av 

etterretning.

• Ferdig pakket utstyr for den type 

aksjoner.

• Strategisk lagring av slikt utstyr

• God lokal kommunikasjon mellom 

luftressurs og klatrere med 

strategiske og forhåndsdefinerte 

møtested



Ferdig pakket utstyr for små lag



Erfaringer til nå

• Det er behov for denne prosedyren

• Ferdig pakket utstyr er en god løsning

• Arbeid i små lag er krevende og fordrer 

høy egenferdighet hos den enkelte. 

Dette må vi trene på!


