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RISIKOVURDERING
Faktorer Pluss Minus
Situasjon
Hvor? Nært, kjent terreng Fjernt, ukjent terreng
Når? Nettopp  skjedd sen varsling
Personer tilstede? Ja, i søk, trygge Nei / ja, ikke i søk

utrygge, skadde
ustyr på savnede - 
sM? Recco?

Ja Nei

Vær
Nysnø Lite, <30 cm siste 2 døgn Mye, >30 cm siste 2 døgn
vind <9m/s (frisk bris) >9m/s (frisk bris)
Temperatur kaldt, stabilt stigende, mildvær
sikt, dagslys god sikt, dagslys 

(i flere timer)
dårlig sikt, mørkt

Terreng kjent ukjent
enkelt
• enkeltskredbaner
• Få løsneområder

utfordrende/ komplekst
• overlappende 

skredbaner
• større/flere 

løsneområder
• Terrengfeller

Flere alternative veivalg Få veivalg
skiløperutløst skred Naturlig utløste skred i 

området
Skredproblem
(nå og prognose) Nysnø <30cm siste 2 

døgn
Nysnø

vind <9 m/s siste 3 døgn Fokksnø

vedvarende svakt lag
stabilt, kaldt vær våtsnø
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Faktorer Pluss Minus
Andre ressurser
kompetanse 
(ferdsel/redning)

Høy Lav

Ledelse  / 
organisering

klar Lite

utstyr Nok / egnet Mangler / uegnet
sambandsdekning For hele oppdraget Mangler helt / delvis 

ukjent

Vei til skadested
utrykningstid kort Lang
eksponering (tid, 
antall involvert, 
antall repetisjoner)

Lav Høy

skredfaregrad 1-2 3-5
scooterføre godt dårlig
Helikopterankomst Ja Nei
Parallell utrykning Ja Nei
Oppmøtested Lav risiko

iverksett umiddelbar 
mobilisering og 
utrykning for innsats på 
skadested

Mulig risikofylt 
oppdrag

iverksett mobilisering 
og utrykning til trygg 
møteplass.

Lokal risikovurdering 
av kompetent person før 
videre innsats.
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ANKOMST
• sToPP! - se! - TeNk! - vurdér!
• sikkert veivalg – plassering av ytre funksjoner?
• Fluktveg og skredvarsler

1. HURTIGSØK
• Få oversikt
• Tydelig ledelse
• s/M søk
• Prioriter fremdrift
• Fokus på å finne større gjenstander først
• Punktsøk ved funn av gjenstander
• etteretning

S/M og RECCO gjennomføres
• ulike søksformer kan  

gjennomføres parallellt

HUND – Fort inn i søk – punktsøk markeringer

2. GRUNDIG OVERFLATESØK
• Fingerspiss mot fingerspiss
• Flere overdekninger
• snu på snøblokker om nødvendig

PUNKTSØK - Rundt trær, steiner, bakevjer

S/M RECCO 
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3. ORGANISERT SØK
• Ta ut primærteig
• Funn, skispor, ”tause vitner”
• strømningslinjer, hindringer, bakevjer
• etterretning: vitner, tidspunkt, observasjoner, utstyr, 

s/M
• velg en primær søketeig
• Planlegg flere teiger for videre søk
• Tegn inn på en kartskisse

MERKING 

vurder behov for merking av:
1. gjenstander / funn
2. spor + vinkel / retning
3. skredtunge
4. skredmasser
5. Ytterkant
6. Bruddkant
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SIKKERHET RUNDT HELIKOPTER
Hindringer i luftrommet?
• kabelspenn, løypestreng, master?

unngå hindringer - rapporter til helikopteret

inn og utflyging normalt mot vinden
• Åpent terreng i inn- og utflygingsruten

samband - Nødnett RedN (vHF redningskanal 1 for 330)

kraftig rotorvind - fjern løse gjenstander, sikre utstyr

sørg for at ingen nærmer seg helikopteret uten klarsignal
Nærme deg forfra - unngå halerotor
vær spesielt observant i skrånende terreng!
Lys aldri direkte mot flygeren - ikke blitz
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SØK FRA HELIKOPTER
• Fagleder bør anmode helikopter om å gjøre ”overflatesøk” fra luften
• under s/M søk bør det være dedikerte mannskaper som følger med 

på helikopter
• ved signal på s/M droppes en markør og bakkemannskap må hurtig 

inn å sjekke signalet

LANDING / MOTTAK AV HELIKOPTER
• Helikoptermannskapet har ofte egne preferanser for landingsplass
• vær aktiv på samband - spør om de trenger bistand i landing
• armene opp, vind i ryggen, landingsplass foran deg
• stå stille, sett deg ned og beskytt ansiktet når helikopteret nærmer seg
• vent på signal før du beveger deg, eneste referansepunkt for pilot

LANDINGSPLASS 
Hardt underlag - tråkk løssnø (scooter)
sea king   minst 25x25m
Luftambulanse  minst 15x15 m
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SØK MED SENDER/ MOTTAKER
• s/M søk skaL prioriteres og avsluttes
• sjekkes ut så tidlig som mulig
• alle i mottak i hurtigsøket
• oBs – elektroniske forstyrrelser, minimum 40 cm til søker

SIGNALSØK

 
aNBeFaLT MaksiMaL søkeBRedde 20m 

GROVSØK
Hold mottakeren liggende, ikke drei på mottaker, men følg pilen langs 
feltbuen

FINSØK
innflyging – avstandstall <10 → land mottakeren på snøen i løpet av de 
neste 10 steg

SM PUNKTSØK
kvadratisk ( 3 pkt grovsøk - 2x2 meter) 

S/M 
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SØK MED SØKESTANG
3 PUNKT GROVSØK
• innretning: strak arm - håndflate mot håndflate
• 3 hull pr søk-kommando
• 50 x 70, maks 2 meter dybde
• søkelag på 4-6 personer
• Mannskap skal ha på votter eller hansker
• Hurtighet er viktig – bruk mindre tid på nøye innretning
• overdreven forsiktiget sinker søket og må unngås. 
• kjør flere 3 punkt grovsøk før teigen regnes som avsøkt.
• ved mistanke om funn – la stanga sTÅ

PUNKTSØK
systematisk søk rundt punkt av interesse – 3 punkt grovsøk

SØKELINJELEDER
• kan inngå i søkelinja
• samband/kommunikasjon med Nk fagleder skred
• sjekker funn

FINSØK
• sent i aksjon - utsjekk før fjerning av snø
• 3 hull pr søke-kommando
• søkelag på opptil 10 personer
• 25 x 25cm, hele stangens dybde
• stor nøyaktighet viktigst
• Brukes sjelden
• Lav fremdrift
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SØK MED RECCO
KLARGJØRING
• s/M flyttes bak på ryggen
• Ta av alt annet elektronisk utstyr 
• sjekk deg selv for mulig signal
• alle mannskaper med elektronikk / Recco brikker vil forstyrre 

søket

oBs PLasseRiNg av dePoT  (FoRsTYRReLse)

RECCO SIGNALSØK
• start i utkanten av skredet og sveip over hele området.

“GROVT SØKEMØNSTER”
• sveip detektor frem og tilbake med +45˚ og -45˚ vinkel
• varier samtidig retningen ved å vri detektor +/- 45°
• søk korridorer med 20 meter avstand
• Pek detektoren 30˚ mot snøoverflaten
• søk med ryggen til andre mannskaper
• Hold detektoren helt inntil kroppen
• søk korridorer med 10 meter avstand
• Pek detektoren 60˚ mot snøoverflaten

“FINT SØKEMØNSTER”
• søk i korridorer med 2m avstand
• Pek detektoren rett ned

VED SIGNAL
• gå mot stedet med sterkest signal
• Hold detektoren i ro
• Land detektoren på snøen, pek detektor rett ned, utfør kryssøk.

RECCO 
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SØK MED HUNDEEKVIPASJE
OPTIMALISER ARBEIDSFORHOLD FOR HUND
• koordiner arbeid og støtt ekvipasjen
• Tenk vindforhold - søk i motvind
• kan bli forstyrret av annen aktivitet og omgivelser
• utpek primærteig

Forbered/omprioriter søkemannskap og gravelag i tilfelle markering

sørg for avskjermet hvileplass – oBs vindretning

LEDER HUND
• dersom det er flere hunder på stedet bør en erfaren hundefører – 

Leder Hund – koordinere bruken av disse
• Leder Hund er underlagt Fagleder skred

FORHOLD TIL ANDRE SØK
ekvipasjen må kunne jobbe parallellt med andre søkemetoder
Fagleder må sørge for koordinering av andre søk slik at hund får mest 
mulig optimale forhold
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ORGANISERING UTENFOR SKREDET
det understrekes at telleport, depot, samleplass mannskap, skredvarsler 
etc. er FuNksJoNeR, ikke definerte personer og områder.  Prioriter 
mannskap i innsats og arbeid i skredet. ved større aksjoner øker ledel-
sesbehovet utenfor skredet.

FOR ALLE FUNKSJONER: 
• Trygg plass med hensyn til skred
• vind med tanke på hund
• avstand fra skredet
• Logisk / naturlig på vei inn i skredet fra samleplass mannskap
• utvidelsesmulighet om aksjonen vokser

utsatt terreng? bratthet? hengretning? 
skredvær? - vind? snødrift? snøfall?
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DEPOT / KLARGJØRINGSOMRÅDE
OPPGAVER
• utføre praktiske forberedelser utenfor skredet:
• i tidlig fase – foreløpig telleport, depot og samleplass mannskap
• gjøre klar utstyr - søkestenger, spader og merkeutstyr, utstyr til 

pasientbehandling og annet
• utstyrskontroll
• etablere søkelag, søkelinje, gravelag etc.

PLASSERING
Hvis mulig mellom samleplass og telleport

LEDER DEPOT
samband med Nk fagleder skred, sampleplass mannskap og depot
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SKREDVARSLER
vurder BeHoveT for skredvarsler – opprettes om nødvendig

PLASSERING
• Ta hensyn til vindretning og valg av varslingsmiddel
• avstand og adkomst
• utsikt til snøoppbygging og til skredet

UTSTYR
samband, lydsignal, underlag til å stå på, skibriller, kikkert

OPPGAVER: 
• observere snøoppbygging ved bruddkant, leheng og andre områder 

– meld fra til fagleder ved endring
• varsle med signal for skred
• observer ved entuelt nytt skred
• Periodisk avløsning – ca 15min
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TELLEPORT
PLASSERING
• Like utenfor skredet ved naturlig inn/utgang – oBs skredtunge
• Fysisk sperring, merk vei fra klargjøringsområde

OPPGAVER
• Holde orden på hvem som er inne i skredet
• Løpende numerering av mannskaper
• Føre oversikt over pasienter som tas ut
• informere om fluktvei og signaler
• sjekk s/M
• sjekk bekledning – lue/votter?

Nr* Navn inn= o  ut= 	
11 ola Normann 		 (=inn tre ganger, ute nå)
12 kari olsen o  (=inn to ganger, inne nå)

Pas.nr k M id/beskrivelse ansv* Funn ut Til
01 X Rød jakke, blå bukse 12 12:35 12:37 sapl
02 X ole Nilsen 7 12:59 13:15 ous
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SAMLEPLASS MANNSKAP
PLASSERING
• På naturlig mottakssted for nyankomne mannskaper
• oBs - vindretning

OPPGAVER
• Mottak og oppmøtested for mannskaper.
• informasjon om situasjon, s/M, sikkerhet, etc.
• utstyrskontroll – innsamling og organisering
• organisere opplæring av frivillige
• Hvileplass og enkel forpleining
• etablere hvileplass for hunder – skjult
• organisere transport

LEDER SAMLEPLASS MANNSKAP
• samband med depot / klargjøringsområde og ledelse
• vurder behov for mannskapsregistrering 
• seleksjon av mannskap til innsats
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SAMLEPLASS SKADDE
PLASSERING
• Tenk personvern og skjerming for innsyn
• utvidelsesmuligheter, ly og tilkomst

OPPGAVER
• Registrere pasienter inn/ut
• Prioritere pasienter - triage
• klargjøre nødvendig utstyr
• koordinere sammenhengende transportkjede med øvrige aktører
• sikre overlevering av pasientinformasjon
• klargjøre pasient for transport

LEDER SAMLEPLASS SKADDE
• underlagt fagleder helse
• samband med ko / fagledelse
• Planlegg minst ett steg fremover → telt, ly, utstyr

AMBULANSEKONTROLLPUNKT 
(AKP)
• Politioppgave
• Registrere pasienter som sendes fra skredområdet
• Hvem transporteres, hvor transporteres og når? 
• kontaktinformasjon til pasientansvarlig

SAMLEPLASS DØDE
• Politioppgave
• avskjermet
• dekk til døde
• vakthold
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FREMGRAVING
• La alltid stangen stå ved funn - eneste kontaktpunkt med skredtatt
• verifiser funn med sondestang nummer 2
• start graving  fra nedsiden, 1.5 x dybde fra stanga
• grav i v-formasjon på skrå mot tuppen av sondestangen
• Ruller hyppig for å opprettholde effektivitet

 

• identifiser og frigjør hode og overkropp så hurtig som mulig
• Husk at den skredtatte ikke får puste med snø som trykker sammen 

brystkassen
• se etter luftlomme (fravær av snø i nese og munn)
• unngå unødvendig store bevegelser, men prioriter å få kontroll på 

luftveier

skap arbeidsplass for pasientbehandling. Hvis nok ressurser bør gravelag 
tilrettelegge for den som har pasientkontakten.

den med mest førstehjelpskompetanse tar seg av pasientbehandlingen
Personalia og kliniske opplysninger må følge pasienten
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PRIMÆRUNDERSØKELSE

a
airways

etabler fri luftvei umiddelbart
Fjern fremmedlegemer - snø / is eller annet
Ta av hjelm for å få kontroll på luftveier

De fleste som omkommer i skred dør av kvelning

B 
Breathing

overvåk respirasjon - puster pasienten normalt?
optimaliser pustearbeidet til den skadde ved hjelp av 
leiring
• Bevisst pasient skal sitte i behagelig stilling
• Bevisstløs pasient skaL legges i sideleie
• gi oksygen hvis tilgjengelig

Hvis pasienten ikke puster start HLR

c
circulation

avdekk og stopp større ytre blødninger
Blek hud, cyanose, rask puls og pust kan være tegn på 
større blødning
vurder grovreponering av brudd i lår

ved mistanke om skader som kan forårsake indre 
blødning iverksett hurtig transport til sykehus

Rask og målrettet “topp til tå” undersøkelse
Forebygg nedkjøling
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aBc

aBc

Ja

Ja

Åpenbart 
dødelige skader?

Forhindre nedkjøling
gi varm, søt drikke
Transport til sykehus

Frie luftveier
gi o2
Forhindre nedkjøling 
Transport til sykehus

Fortsett HLR
Transport til sykehus

Bevisst?

Puster?

Livløs?

dødFri luftvei /
Luftlomme?

FLYTSKJEMA PASIENTBEHANDLING

Kvalifisert helsepersonell

Nei Ja

Nei

Nei

Start HLR

Fremgravd 
pasient

Nei

Ja

Ja

ekg 
(asystole)

>60 min begravd 
(<30°c)

Nei/usikker
(vT, vF, Pea)
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SIKKERHET
• vurder sikkerheten kontinuerlig
• endringer i vær, vind og snøforhold, sikt? 
• uttransport og evakueringsakser?
• Tilstand på mannskaper?
• Leter vi etter levende eller døde?
• Når bør søket avsluttes/utsettes?

KOMMANDOPLASS - PLASSERING
• sikkert oppholdssted med nærhet til skredet. 
• oversikt, arbeidsro, ly og le. 
• Tydelig og synlig

OPPGAVER  INNSATSLEDER
• Lede og koordinere aksjonen
• særlig ansvar for støttefunksjoner utenfor skredet
• Melde behov for ressurser til LRs
• kvalitetssikre transportkjede av skadde
• samband med fagledere og LRs
• ansvar for presse, pårørerende og publikum
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FUNKSJON FAGLEDER SKRED
• Rådgiver for innsatsleder mht. sikkerhet, søk, mannskap, ressurser, 

plan etc. 
• Faglig leder for arbeidet inne i skredområdet
• utføre kontinuerlig skredfarevurdering
• Få oversikt over hele skredet, områder du ikke ser?
• Planlegger videre søk (i samarbeid med Nk fagleder)
• Tegne planskisse, oversikt over funn, teiger, søkte teiger
• organisere skredområdet – etablere funksjoner
• innhente second-opinion eller beslutningsstøtte ved behov
• Forberede overlevering til ny fagleder om aksjonen drar ut i tid

om nødvendig opprettes 

FUNKSJON NK FAGLEDER SKRED
• direkte underlagt fagleder skred og bør inneha samme faglige 

kompetanse
• ”drifter” skredet
• Fordeler oppgaver – teiger, søkelinjer, hund, s/M og Recco
• samband i skredet og ytre funksjoner
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SKRED MOT BYGNINGER
SIKKERHET
Fare for etterskred?
NB! ordinær skredrisikovurdering - se skredkort 2-3

skredrisiko i adkomst, parkering, samleplass?
Behov for evakuering av tilstøtende bygninger?

PLASSERING AV FUNKSJONER:
• sikkerhet
• evakueringsvei
• Tilkomst for brann, helse etc.

ETTERETNING
• Få oversikt over området
• Tegn skisse - hvor stod bygningene? Hvor er de nå? 
• antall tilstede i bygget? 
• var det folk på utsiden?
• Tid på døgnet - hvor er det naturlig å oppholde seg?
• sjekk med naboer/skole/arbeidsgivere

BYGNINGSTEKNISK - innhent kompetanse
• strøm?
• vann / vvs?
• gass?
• spenning i byggningsmassen?

vinkler? Helling? konstruksjon? antall etasjer?

Teknisk etat eller tilsvarende kan ha tegninger av bygninger og området

SIKKERHET VED INNGANG I BYGNINGER:
• Hjelm og vernebriller
• solid fottøy - vernesko
• Hansker
• Heldekkende bekledning
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SØKEMETODER
utgangspunkt i etteretning
• utenfor bygning: mot vegg
• i bygning: mot vegg vekk fra skredet
• sender/mottaker og Recco lite aktuelt. 3-pkt grovsøk vanskelig hvis 

mye gjenstander og bygningsdeler
• Graving: vær bevisst på hvor snøen flyttes. Må til gjennomsøkt om-

råde, eller til ikke-/ lite aktuelt søksområde
• Lytteposter: vurder periodevis stans av innsats for å lytte etter lyder 

fra skredet.

SPESIELT UTSTYR - BETJENES AV KOMPETENT MANNSKAP
oBs - spenninger i bygningsdeler, glatt underlag
• Motorsag - verneutstyr - ”flaggmann”
• Bajonettsag
• Løfteputer
• Hydraulisk klippeutstyr

Behov for mer belysning for å dekke skredet

ORGANISERING
• vurder å dele skredet i soner (f.eks. pr bygning) med lokal leder for 

hver sone
• Meld inn skredspesialiserte ressurser til innsatsleder
• sperringer mtp. sikkerhet, vakthold
• sperringer mtp. organisering, registrering og vei inn
• Merking av gjennomsøkte områder og bygninger

Mannskap: behold sekken på, med spade og søkestang inn i skredet 
(utstyr tilgjengelig) også senere i innsatsen. 
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SKREDFAREVURDERING

etter k. kristensen / Ngi

utløpsområde?

generell skredfare?

eksponering

akseptabel risiko? akseptabel risiko?

Lagdelt vintersnø?

skredfaregrad
enkelthengvurdering

Restrisiko
usikkerhet

konsekvensreduserende 
tiltak

Nei

Nei

Nei Nei

Ja

Ja

JaJa

Ja

> 30°?

okikke ok ikke ok

Nei
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Væ
r og snø

Terreng
M

enneske
R

egional

Turplan m
ed 

alternativ

skredvarsel
væ

rm
elding

inform
asjon fra kjentfolk

k
art

inform
asjon fra bøker

kjennskap til turen

Fysisk og psykisk 
form

?
u

tstyr?
Leder?

Lokal

Rutevalg 
m

ed 
alternativ/ 
varianter

snø:  
v

indtransportert
m

er nysnø enn 30cm
 i døgnet?

a
larm

signal? (drønn, skytende 
sprekker)
variasjon ved ulik høyde over 
havet?

væ
r:

sikt?
v

ind?
Tem

peratur?

stem
m

er kartet m
ed 

terrenget slik du ser det?
Terrengform

er?
Bratthet?
H

engretning?

H
vem

 er m
ed?

H
vilke utstyr har vi 

m
ed?

kontroll av s/M
?

H
vordan er 

tidsbruken i forhold til 
turplanleggingen?

Zonal

enkeltheng-
vurdering 
og linjevalg i 
henget

H
vordan er enkelthenget?

N
ysnøm

engder?
soleksponering?
v

indtransport?
sikt?

H
va er over m

eg?
H

va er under m
eg?

Bratthet?
Terrengform

 i henget: 
Rygg? skål? Renner?

g
ruppedisiplin

skiteknikk
Ferdsel: 
avstand
Trygge sam

lingsplasser
sporvalg

3X3 FILTERVURDERING

Werner Munter
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