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FORORD
Det er gått lang tid siden tanken om en samlet behandling av sikkerhetsproblemer ved Hydrologisk avdelings feltarbeid fØrste gang ble
formulert.

Denne tanke om å utnytte det store fond av erfaringer og

viten om faremomenter og sikkerhetsproblemer som våre funksjonærer
har ervervet seg gjennom sitt daglige feltarbeid er nå omsider realisert.
Den foreliggende rapport er beregnet til intern bruk ved Hydrologisk
avdeling.

Den er ikke ment som endelig utgave, men som et grunnlag

å bygge videre på.

Se derfor på denne fØrste utgaven som et arbeids-

dokument som skal gi veiledning i sikkerhetsrutiner ved vårt arbeid,
og som vi selv skal være med på å forbedre videre.

Både rutinene og

rapporten.
Det er uten videre innlysende at sikkerheten i vårt arbeid til syvende
og sist er helt avhengig av hver enkelts innstilling til sikkerhet.
Verneutstyr som f.eks. tau og vester fØles ofte tungvint i bruk.

Men

er vi motivert for bruken av dette utstyret, blir den snart en vane.
En vane som kan komme til å redde liv.
En av medarbeiderne, Jarl Jensen, ble syk og gikk bort kort tid etter
at han hadde forfattet sitt manuskript.

Hans minne lever videre blandt

kollegene, og i denne publikasjon.

Oslo, mars 1979
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l.

INNLEDNING

Denne publikasjon er blitt til ved samlet innsats av tjenestemennene
ved Hydrologisk avdeling. I likhet med en tidligere publikasjon "Anlegg
og drift av limnigraf-stasjoner, rapport nr. 1/70," er den foreliggende
rapport forfattet aven rekke av avdelingens funksjonærer.
til de enkelte kapitler er drøftet i plenum.

Manuskriptene

De er i et par tilfelle

sterkt redusert, dels av pliasshensyn og dels for oversiktens skyld.

Man

har søkt å gi rapporten et enhetlig preg, men kompendieformen innebærer
at kapitlene til en viss grad er personlig preget.

Den bærende ide

har hele tiden vært å framheve de sikkerhetsmessige forhold ved vårt feltarbeid, og å peke på hva som kan gjøres for å redusere farer som knytter
seg til arbeidet.
Ved den type feltarbeid som utfØres av tjenestemennene ved Hydrologisk
avdeling vil sikkerheten i stor utstrekning avhenge av den enkelte
tjenestemanns innstilling.

Den vil også i stor grad avhenge av kjenn-

skapet til de forholdsregler som bør tas og den rutine som bør følges for
å gjøre feltarbeidet så fritt for farer som mulig.
er det ekstra

Sett på den bakgrunn

gledelig at initiativet til denne publikasjon kom fra

nettopp

dem som arbeider i felten, og at de selv har utfØrt arbeidet med å forfatte
den og få den utgitt.

Det gir håp om at rapporten kan bli et verdifullt

bidrag til å trygge sikkerheten i det interessante

og ofte spennende yrke

vi har valgt oss.
I siste kapittel vil man finne en oversikt over de sikkerhetsregler som
må eller bør følges ved arbeid i felten.

Oversikten er et meget kortfattet

resyme av anbefalinger i de foregående kapitler, og bør leses grundig mange ganger.

Fjellreglene er tatt med for fullstendighetens skyld, de

forutsettes kjent på forhånd.
igjen.

Men ingen har vondt av å lese også dem om
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2

ARBEID VED OG PÅ ÅPENT VANN

ved BjØrn J. Johnaen
Ved ferdsel og arbeid på vann og i vassdrag bør en alltid tenke på at
vannet kan være et farlig element.

Forutsetningen for å utfØre arbeidet

er at en er båtvant og svØmmedyktig, men la ikke dette gi en falsk trygghetsfØlelse.

Det er noe helt annet å svØmme i full påkledning i kaldt og

strømmende vann enn å bade i sjøen en sommerdag.

Likeledes er det klart

at en båt i elv oppfører seg annerledes enn en båt på rolig vann.

Vår

avdeling har i de senere år utviklet en kabelbane også ved bruk for mindre
elver.

Ved montering aven slik ved lav vannføring, unngår man helt bruk

av båt ved større vannfØringer, og kabelbanen kan derfor av sikkerhetsmessige grunner sterkt anbefales.

I det etterfØlgende skal det SØkes å

gi en veiledning om hva man skal gjøre for å unngå faremomenter, samt hva
man skal gjøre når uhellet fØrst er ute.
2.1

Redskap
Wire:

Denne bør ha en diameter på minst 3 mm.

må denne sees over.

OVertar du en brukt wire

Se etter rust, knekk på wire, brudd på enkelte tråder

og sørg for at wiren er ordentlig snellet opp på trommelen.
bør ikke brukes da skjØten kan skape
flytting av båt på wire.

SkjØtt wire

vanskeligheter under utsetting og ved

Det er også hØyst sannsynlig

flere svake partier hvor den kan briste.

at en slik wire har

Husk også at en ny wire har en

forholdsvis stor utvidelseskoeffisient, så den bør strammes ekstra godt.

Fig. l.

Festing av wire. Den slåes 2 ganger rundt stammen for at
friksjonen skal oppta endel av strekket, og festes med
dobbel tamp og sikringspinne.
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Når du gjør fast wiren så bind denne på en skånsom måte.

Det vil si;

velg trær med størst mulig diameter og bind alltid med "dobbelt tamp"
fig. l.

Kriuten blir da også mye lettere å lØse.

på store spennvidder

hender det at man bruker såkalt "froske-kjefter" for å få stramme wiren.
Vær da klar over at flere av de typer som er i handelen kan skade wiren.
2.1.1

Båter:
Gummibåt:

Den største fordel er at den er lett å frakte med seg.

Den

er ustabil og i sterk strøm har den en tendens til å heve seg i midten,
hvilket igjen medfØrer at for- og akterende blir liggende for lavt.

I

motsetning til en solmadrass må den pumpes opp hardt, for når man setter
den på vannet blir nemlig luften i den avkjølt, og båtens stivhet er
avhengig av at den er kraftig pumpet opp.
seg.

I gummibåt må en ikke reise

En bØr helst ha erfaring i måling fra andre båt-typer før en

bruker gummibåt.

Det er meget vanskelig å ro wiren over større elver.

La ikke en våt båt ligge innpakket.
Plastbåt:

Forholdsvis lett å frakte.

Som regel ingen eller liten kjØl.

Liten treghet som kan gjøre det vanskelig å ro wiren over.
som regel roligere på wiren enn typiske kjØlbåter.
bygges nå etter Veritas normer for sikkerhet.

Alle plastbåter

Dette medfører at de

selv i fylt stand har større bære-evne enn trebåter.

I typer med

dobbelt bunn dannes det gjerne kondensvann etter en tid.
på å tømme dette:

Den ligger

En bØr passe

foruten å gjøre båten unødig tung, gjør det også

båten mer ustabil.
For å etterkomme publikums krav til kraftigere båtmotorer har plastbåtens
form utviklet seg i en for oss ugunstig retning.

Båtene blir nå produsert

bredere akter for å motvirke "nedgraving" ved bruk av motor.
fast på wiren i strøm,

Når vi ligger

bevirker den brede akterende at båten hever seg bak,

hvilket igjen fører til at den går ned foran.

Tendensen blir større med

sterkere strøm og er såpass sterk at det er all grunn til å ta hensyn til
dette ved vekt-plasseringen i båten, og også ved båtens fast-gjØring til
wire.

Gjør wiren fast til båten slik at en får hjelp til å heve båtens

stavn~

Tre-båt.

Den har gjerne kjØl.

Det er den beste båt-typen når det gjelder
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å ro over wiren.
større enn de

Her roes med lange, kraftige tak.

Tre-båten er gjerne

forannevnte og egner seg best til opphengt utstyr.

De er

ofte urolige på wiren, men er greie å ro i strøm.
Har tre-båten ligget en lang stund på land kan man gjerne spare seg bryderiet
med å sette den på vannet.

Den vil da være "lekk som en sil", man skal også

huske at en båt med vann i er meget ustabil, da tyngdepunktet av vannet i
båten vil sØke å følge dem som beveger seg i båten
Har båten løse åregafler, må disse sikres mot å gli ut av gaffelhylsen.

2.1.2

Utstyr
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd i den.

Derfor skal du ikke

bare kontrollere wire og båt, men også tollepinner, årer og gafler .
mellom wire og båt bØr være dobbelt.

Feste

En tauknute som stadig flyttes på

wiren blir fårt slitt. Karabin-kroker anbefales da disse også er lette å
flytte.
At årer og tollepinner (åregafler) må være hele og sterke er selvsagt.
Det bØr også være selvsagt at man har med seg en ekstra åre, i tilfelle
man mister eller beskadiger en åre.

Å manØvrere en båt i strøm med en åre

er nokså håpløst.
Personlig utstyr:

Hovedregelen er å være så lett og varmt kledd som mul ig ,

og da spesielt fot-tøyet.
vanskelig.

Å svØmme med gummistøvler i strømmende vann er

Men visse situasjoner kan kreve bruk av gummistØvler, som for

eks. når man må vasse i land fra båt med wiren.

Man

er imidlertid ikke

nødt til å ha på seg gummistØvler hele tiden, det går an å ha med seg skift.
Redningsveste.r -' en selvfØlgelig ting å ha, både for deg og dine medhjelpere.
Husk imidlertid at skal den være effektiv, skal den være godkjent og den
må også bindes slik bruksanvisni ngen tilsier det.

En godkjent redningsvest

riktig festet vil bevirke at man flyter på ryggen , og har hodet fritt av
vannet .
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2.2

UtfØrelse av arbeidet

2.2.1

Med vadebukser
Når man skal vasse i en stri elv, er det best å ha med seg en stang til
støtte.

Er denne av tre bØr den settes i bunnen på din oppstrøms side,

slik at vannkraften presser stangen ned.

Pelen vil også splitte strøm-

men ovenfor deg og således gjøre det lettere for deg.

Husk at bunnen

er glatt, og flytt ikke ett ben før du har sikkert feste med det andre.
Fest måle-wiren skikkelig, slik at den også kan tjene som støtte.
Nå du skal vurdere om en elv kan måles med vadebukse

el~er

ikke, så husk

på at vadebuksen gir deg en forholdsvis stor oppdrift som sammen med
strømhastigheten vil gi deg en ganske stor

avdrift.

Hvis du snØrer

igjen vadebuksen ved livet, er det det samme som å feste livbelte på
bena.

Faller du nå vil du være lettest i bena og hodet vil ha lett for

å komme under vann.
2.2.2

Fra bru.
I tilfelle hvor man velger å måle fra bru, må en huske på at vannets
kraft får en lengre arm å virke på, slik at det blir atskillig tyngre
å holde stangen.

så selv ved små målebruer bØr en lage seg et gelender.

Som regel brukes det wire til slike konstruksjoner og disse må etterstrammes fØr bruk.

For å stø stangen under måling kan en feste en wire

like over vannflaten i måleprofilet.
2.2.3

Fra båt
Ved valg av målested ser en først etter et godt tverrsnitt av elven.
er viktig at det er gode festepunkter for wiren.
best.

Det

Trestammer er som regel

på høyfjellet er det liten vegetasjon og en bØr huske på at jords-

monnet er tynt, så den vegetasjon man finner der har ikke så godt feste.
Det beste der kan være å slå ned jernspett eller finne noe stor stein.
Når wiren blir rodd over elven Øker draget fra wiren med den wire-lengde
som er ute.

Forviss deg derfor fØr du legger ut om at: l.

kelig feste for wiren på motsatt bredd.
med wiren.

2.

Det er skik-

Man lett kan komme i land
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Når man kommer til land med båt og wire, må den som ror raskt legge inn
årene og selv hoppe iland og holde båten.

FØrst når båten har skikkelig

feste i land skal man gå i land med wirebunten. Dette er i grunnen den
vanskeligste og mest risikofylte fase av arbeidet.
Man kan imidlertid lette presset endel hvis man istedenfor wire bruker
en tynn, men sterk snor, som man først ror over og siden bruker til å
dra wiren over med, n,år man er trygt i land.
at wiren må strammes

Videre må det fremheves

skikkelig, slik at man har litt å gå på under selve

målearbeidet, da wiren alltid slakker seg under bruk.

Selv om det går

an å måle med en wire som slår i elven må en huske på at dette er en
ekstra stor påkjenning for wiren, samtidig som flytende gjenstander kan
henge seg opp i den og Øke presset ytterligere.

Husk å feste båten til

wiren fØr dere tar av fra land.

Når wiren er oppspent over elven skal man ikke bruke båt oppstrøms
denne.

Skulle forholdene alikevel nødvendiggjøre en slik ferdsel

noter følgende:
Ta deg over elven.i så god avstand at du er helt sikker på l ikke drive
ned på wiren.

Fig. 2.

Etterstramming av wire.
Til dette brukes helst
et eget tau.

Skulle det alikevel hende at båten kommer ned på wiren oppstrøms husk
faren for "skjæring".

La derfor ert mann løfte wiren over båten.

Er

du alene i båten uten noen ballast akter ta deg ikke i land langs wiren)
men bruk årer/motor •
Hvis det er sannsynlig at elven blir beferdet må wiren merkes slik at den
er synlig' på god avstand.

Hvite tøyfiller er holdbare.

bør wiren også merkes selv når du ligger på den.

Er elven bred

Kommer det en passbåt

og du roper til fØreren vil ikke han høre hva du sier, men hans oppmerk-
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somhet vil bli ledet bort fra wiren og mot deg.

Går man fra en wire må

denne merkes, medmindre man er 100% sikker på at elven ikke er beferdet.
Hvorledes en forholder seg i båten.
HOld orden i båten.

Arene skal være ordentlig lagt inn og lØse tau eller

wire ender skal være kveilet inn. Unø9ige, ting bØr fjernes slik at en lett
kan bevege seg.
Bevegelsene bØr være rolige og en bØr unngå oppreist stilling.

To

m~

aldri stå oppreist samtidig, heller ikke må to oppholde seg på samme sted
i båten.

Båtens feste i wiren må være slik at en lett kan lØse denne om

noe skulle komme på, likeledes vil det lette flytting av båten.

Karabin-

kroker i dobbelt sett er å anbefale.
Skjæring av båten.
Dette er et fenomen som de fleste av oss har vært ute for, og det inntreffer når hovedtyngden i båten er ved en ytterkant avdenne, f.eks. når
en drar seg alene i båten langs wiren eller når en drar seg alene ut i
wiren for å lØse denne fra

bunnen.

Da "skjærer" båten seg, det vil si

at en del av båtripen kommer i vann og presset av det strØmmende vann

Fig. 3.

Båten "skjærer" seg.
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bevirker at båten hurtig blir fylt.
er å slippe wiren øyeblikkelig.

Den umiddelbare og riktige reaksjon

En kan imidlertid helt unngå "skjæring"

hvis en enten har med seg en persom til, eller har ballast i form av stein
bak i båten.

5elfølgelig må aldri to dra seg langs wiren samtidig.

Ved måling i sterk strøm med stang hender det ofte at en i arbeidet med
å få stangen ned, og med å holde den der, kommer godt ut på siden av
båten.

Da må selvfølgelig den andre korrigere stabiliteten ved å flytte

seg.
Ved måling med opphengt flygel må en være ekstra vaktsom overfor tømmer
e.l. som kommer flytende, og som foruten å skade båten også kan forårsake farlige situasjoner ved at de henger seg opp i wiren til loddet.
Flytende gjenstander i elven vil nesten alltid ved kontakt dreie bredsiden
mot strømmen, noe som selvfØlgelig skaper sterkt press mot den hindrende
gjenstand.
Når du er ferdig med arbeidet og har lØsnet wiren på den ene siden, kan
det være fristende å dra seg over i wiren.

Av hensyn til fare for "skjær-

ing" bør en da være to i båten, og en må la den lØse wiren gå i elven
igjen.

Tar man den opp i båten, får man lett en kvase som man kan snuble

eller sette seg fast i.
Måling ved delvis åpent vann.
I våre regulerte elver hender det at en er nØdt til å bruke båt på delvis
islagte elver.

Da må en hele tiden ta hensyn til at båt, årer og wire blir

ekstra glatte p.g.a. isbelegg.
I overgang mellom vann og is er det alltid et parti svak is, dette må hugges
vekk ved hjelp av Øks eller isbile, både der du skal ha båten på vannet,
og der du skal legge til.

Når du skal ro wiren over må du huske på at

isen ikke gir deg noen muligheter for å holde deg fast, så plasser en mann
på den annen side, gjerne med en lang stang, slik at to sammen kan holde
båten mens mannen

med wire går i land.

Det er naturlig at en er ekstra

godt kledt i slike tilfelle, dette maner igjen til ekstra forsiktighet, da
svØmmedyktigheten blir nedsatt ved mye bekledning.
2.3

Når uhellet er ute
Det er ubetinget viktigst å holde hodet kaldt, og dette er lettest hvis en
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tidligere har tenkt litt på hvorledes en skal forholde seg.

Ta derfor alltid

et overblikk over elven nedenfor og merk deg steder hvor elven er rolig
eller går i bakevjer langs land.

Ved falloverbord i stri strøm bør man

med en gang kvitte seg med fottØY.

Undervurder ikke strømmens styrke.

Han som er i båten bØr ro slik at han kommer til med båten fra nedstrØms
side.

Som det på sjøen er best å manØvrere mot vinden er det i elven best

å manØvrere mot strømmen.

Når en har fått tak i vedkommende kan en enten

ta ham ombord, eller hvis han er sterk nok til å holde seg fast, ro ham
i

land.

Velger en å ro med ham i vannet vil en merke at båten blir mer

enn dobbelt så tung å ro.

Velger en å ta ham ombord bØr dette gjøres for

eller akter, da båten er mest stabil i lengderetningen.
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Pass på årene.
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For en som har falt i vannet er ryggsvømming best.

Er

han ifØrt godkjent

redningsvest vil han flyte naturlig med ansiktet opp og brystsvømming vil
være vanskelig.
Skulle båten bli fylt med vann er det lite som skal til fØr den kantrer.
En kantring kan skade vedkommende som er i båten, og en båt full av vann

bØr derfor forlates forsiktig.
Da alt vårt arbeid foregår ved åpent vann, er sannsynligheten stor for at
vi før eller senere havner i 'det.

Nå har en engelsk vitenskapsmann,

William R. Keatinge, i en rapport, SurvivalioCold Water, fremholdt at
kulden i vannet krever flere liv enn drukning.
forårsaker nedkjøling av kroppen.

Et hvert opphold i vann

Graden av nedkjøling avhenger av opp-

holdets varighet og vannets temperatur.

Følgene-av nedkjøling kan være

nedsatt bevissthet eller besvimelse med dØden til fØlge.

Vannet vi arbeider

ved har oftest lav temperatur, kraftig nedkjØling kan derfor unngås ved
god bekledning, samt at vi gjør oppholdet i vannet av kortest mulig varighet.

Videre er en riktig redningsvest viktig, da den holder hodet klart

av vannet i tilfelle besvimelse.
Skulle ulykken ha vært ute, anbefaler Keatinge straks å fjerne alle våte
klær på den forulykkede og å surre ham inn i tørre klær.

Blir tilstanden

verre, legg den forulykkede på ryggen og lØft benene i været, da vil veneblodet lettere komme fram til hjertet.
Rapporten hevder at det finnes mennesker som er omkommet av kulde i vann
med 24 varmegradel:, Konklusjonen blir at det er en fordel å være godt kledt
i vannet, og det er meget viktig at en varmer opp kroppen til en forulykket.

2.4

Avslutning
Som en ser koster det lite av penger og besvær å holde seg til sikkerhetsforskriftene, særlig hvis en tar i betraktning de store konsekvenser en
ulykke kan få for de pårørende.
alltid hjelp aven annen.

Under ditt arbeid trenger du som regel

Denne medhjelper går ut fra at du vet hva du

holder på med og stoler helt og holdent på det, så selv om du er av den
"kjekke" typen, så husk i hver fall på at du har ansvaret f"or din medhjelper,
La det være en del av rutinen ved målinger å følge sikkerhetsreglene.
FØlg dem derfor konsekvent, også om målingene foretas på et mindre farlig
sted.
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3.

FERDSEL OVER IS PÅ ELVER OG INNSJØER

ved Jarl Jensen og Syver Roen
De fleste elver og innsjØer her i landet er dekket av is i kortere eller
lengre perioder i vinterhalvåret.

Isleggingsperioden er avhengig av

de klimatiske forhold, elvas eller innsjøens topografi og vassføringen.
Styrken av et isdekke varierer svært med forholdene.

Generelt kan

det likevel sies at snøbar høstis er langt sterkere enn våris av satntne
tykkelse.
3. l

Usikker is
Et isdekke av nylagt stålis under 4 cm. tykt er 'ikke farbart.

Et isdekke

under 4 cm 'vil lett da'nne bølger og sprekker ved ganske liten belastning.
Et isdekke av nylagt stålis , 4-10 cm tykt, bør undersøkes nøye før det
brukes, da det ofte

k~n

være svakere områder.

Et isdekke av sammenfros set drivis og/eller sarI' må alltid undersøke s
nøye før det tas i bruk for trafikk.

Grunnen til dette er at et slikt is-

dekke ofte varierer i tykkelse og styrke.
Elvestrekninger med avleiret sarI' eller drivis under isdekket bør trafikkeres med forsiktighet, da·strømfaret her kan skifte plass og forårsake svakere områder eller råker på nye steder.
Et vårisdekke bør alltid brukes med forsiktighet.
strålingen gjør isen mer og mer morken.

Virkningen av sol-

Det foregår en omkrystal-

lisering av stålisen til store loddrette prismer som henger dårlig sammen.

Istykkelsen som mål for bæreevne er derfor ikke brukbar på vår-

is.
Svak is forekommer ofte over strømfar .

Dette er ofte tilfelle i smale

sund, ved større nes, ved innløps- og utløpsos og over markerte strømdrag.
Alle slags industriutslipp i en elv eller innsjø vil lett forår sake svakere
is nedstrøms utslippet.

Dette gjelder ikke minst utslipp fra trefored-

lingsindustrien, fordi trem.asseavfall utvikler metangass som hindrer
effektiv islegging.
Områder som islegges bare i perioder med sterk kulde kan, spesielt
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for ukjente, representere en ganske stor fare, da forholdene her kan
forandres fort.
Islagte elvestrekninger med forholdsvis sterk strøm er også ofte lunefulle i mildvær, idet strømmen særlig p. g. a.falloppvarming, tærer
på isdekket.
Et porøst snølag på forholdsvis tynn is kan føre til at det dannes svakere
områder, spe sielt over strømdrag.

Snøfonner langs med strandbredden

. kan også føre til svak is under snØen, særlig der grunnvannet virker
inn.

Snøansamlinger ved større steiner i elveleiet kan også føre til

svakere is der.
3.2

Trafikk på is
Ved elver og innsjøer hvor det er isveger

SOIn

stadig benyttes bør en

såvidt mulig nytte disse ved passering av vassdraget utenom bruene.
Passering av et isdekke på en større elver vanligvis mer risikabelt enn
passering av et isdekke på en innsjØ. p. g. a. strømmen i elva.
Ispil eller ispigg bør høre med til det obligatoriske utstyret når målinger
skal tas fra et isdekke.

Med denne ispilen undersøkes tykkelsen og

kvaliteten på isen så fort en er kommet ut på den.

Finnes isen gqd nok

ved første undersøkelsessted, kan en fortsette videre utover samtidig
so~

ispilen støtes kraftig ned i isdekket for hvert skrittpar en tar.

Vanligvis er snøfri høstis sterk nok for gående hvis et kraftig støt m.ed
ispilen ikke går gjennom isdekket, men likevel bør en, spesielt på et
tynt isdekke, med visse mellomrom stoppe og undersøke isstyrken bedre.
Har en med isbor. brukes dette, spesielt når isen er forholdsvis tykk.
Tau bør brukes når to eller flere skal passere usikker is.
langt nylontau er det beste. fordi dette

t~.ler

Et 25-50 m

fuktighet godt.

Redningsvest er et meget godt redningsutstyr også for trafikk på is og
bør brukes i langt større grad enn hittil. spesielt når en går alene, men
også når det er flere og tau ikke brukes.
Isbrodder

bØ~

brukes hvis isen er glatt, spesielt hvis det brukes tau.

Bruk av ski minsker faren for at isen skal brekke.
dårlig eller lite kjent må bindingene være løse.
Enhver som ferdes mye på is bør kunne svømm.e.

Er iskvaliteten
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3. 3

Berging fra råk
Har en vært så uheldig å gå gjennom isen er det meget viktig at en holder
hodet klart.

Videre bør en

l.

ta av eventuelle ski

2.

ta seg inn til iskanten der en kom fra - for der er isen trolig sterkest

3.

prØve iskvaliteten med l 511 på iskanten med den ene albuen før en
prØver l ta seg opp pl isen

4.

holde kroppen mest mulig horisontal:t og hjelpe til med bensvømmetak
når en prØver l dra seg inn på isen igjen

5.

bruke kniv eller noe annet skarpt, dersom isen er glatt.

Er det flere i følge, eller kommer det andre til for l hjelpe, ml de som
er oppl isen gl meget forsiktig til verks·.

Isen ved bruddstedet er vanlig-

vis meget svak og en bør, om mulig, i god avstand fra bruddstedet legge
seg ned og !le seg framover mot rlken.
til stor nytte i slike tilfelle.
kjede.

Et tau eller en stav kan være

Er det flere hjelpere bør disse danne en

Nlr den som er falt i vannet er kommet opp på isen, må han ikke

reise seg opp med en gang, men 11e seg et godt stykke inn på isen først.
Er det flere til stede, ml disse unngå l samle seg i en gruppe på isen.
Den som er falt i vannet bør fortest mulig komme i hus, fl av seg de
vlte klærne og få noe varmt l drikke.

Et varmt bad vil også være bra.
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4.

FERDSEL OG ARBEID PA BRE
ved Hans Chr. Olsen

4.1

Bevegelsesteknikk
I det fØlgende vil en gå gJennom de forskjellige teknikker som kan komme til

anvendelse ved skilØping, gang til fots og snøscooterkjØring på breer.

Normalt

vil all ferdsel i breens snØdekte områder for.egå på ski eller med snøscooter
eller en kombinasjon av disse.

Bare rent unntaksvis vil det bli aktuelt å gå

til fots i dette området, men det bØr unngås så sant det er mulig.
Snøscooter finnes i dag på to av NVE's brestasjoner, og er blitt et helt nØdvendig redskap på disse to steder for å få gjennomført breundersØkelsene på en
tilfredsstillende måte.

Scooteren er imidlertid ikke noe universalmiddel som

kan ta seg fram over alt under alle forhold.

Det vil derfor også bli bruk

for

skigang og vanlig gang til fots.

4. L 1.

Skigåing
For dem som skal arbeide på breen er skilØping helt nØdvendig.
tas med når en kjØrer snøscooter.

Skiene må også

Scooteren kan stoppe, og da er skiene gode

å ha.

Det er ingen tvil om at en også ferdes tryggere på ski enn til fots.
kan en ferdes relativt trygt oppe på de store breplatåene, men

~

Midtvinter:

områder hvor de'

om sommeren er sprekker og blåis, skal en være meget varsom også om vinteren, se:
om snødypet kan bli både 6 og 7 m.
på sensommeren og hØsten når alle sprekker som kan tenkes å eksistere er kommet
fram, vil en kunne bevege seg relativt trygt, men straks den fØrste snØen er
kommet om hØsten er det nØdvendig å bruke tau over hele breen, også på platåene.
Det har nemlig vist seg at selv midt inne på meget flate platåer kan det dukke
opp både store og små sprekker. Det fØrste snØfall med tilhØrende vind gjør da
forholdene særdeles farlige.
Når en går i tau skal tauet være litt slakt, men helst ikke subbe for mye i snØen
I bratt terreng nedover kan det være vanskelig å holde de rette avstander, og
I

det kreves da.

at alle er gode skilØpere.

het, snarere tvert i mot.
med seg nestemann.

Tauet gir da heller ikke særlig sikke:

Skulle fØrstemann få gjennomslag kan han lett trekke

Tre mann er vel det mest praktiske ved kjØring i tau utfor.

Den sikreste skilØperen kjØrer da i midten.
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Den minst Øvede kjØrer fØrst.

En kjØrer med nesten stramt tau og de

to bakre kan med fordel kjØre uten staver.
lang og farten li t.en.

Avstanden skal være relativt

Jo langsommere jo bedre kontroll.

kjØre nedover etappevis.

Best er det å

De to bakre kjØrer med en liten taukveil slik

at de kan gi ut og hale inn etter forholdene.

Se fig. 5.

Er faren for gjennomslag meget stor
kan sikring være nØdvendig.
SnØkonsistensen på breen om sommeren
er nesten alltid slik at det er helt
nØdvenaig a smØre skiene godt.

Det

Øker også sikkerheten betraktelig,
idet dårlig smurte ski kan være årsaken til mange uheldige fall.
Forsering av snØbruer:

SnØbruer

finnes i stØrst antall i overgangen
mellom blåis og snØ, men de kan
også finnes lenger innover breen
og lenger ned.

Der en ser sprekkene

godt er det langt sikrere enn der de
er vanskelige å få Øye på.

Fig. 5.

SkilØping i tau.

Ofte er

det lettere å se sprekkene på lang enn på kort avstand.

Når snØbruene

synker litt sammen kan lysforholdene gjØre at de virker en tanke mØrkere
enn snØoverflat'en ellers.

I andre sprekker igj en kan vindpakket nysnØ

gjøre snØen over sprekkene litt lysere enn overflaten ellers.

En

skjØnner derfor at det er nØdvendig med erfaring for å kunne vurdere dette.
Se fig. 6.
Ved kryssing aven sprekk bØr taulaget komme mest mulig vinkelrett på
sprekken.

Tauet skal være stramt.

Må laget gå langs med sprekken går

en ut til siden, og hver mann lager sitt spor.

Er det

vinkelrett på sprekken må en bruke forankring.

Er faren for gjennomslag

stor må en sondere ~oran hvert steg.
det punkt hvor det er sondert.

umulig å komme

Plasser foten (skien) nØyaktig i

Sondering vil under akkumulasjonsmålingene

foregå med spesiell aluminiums sonde og ellers enten med isØks eller skistav.
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Fig. 6.
~å

Snøbru

aldri hverken fremover eller til siden rør det er sondert.

Taulaget må

aldri samles på et sted uten at dette på forhånd er sondert og funnet trygt.
Alle følger i enerens spor så langt det lar seg gjøre.
Særdeles bratte steder:

Når det blir så bratt at skiene ikke lenger gir

skikkelig feste eller det er fare for å falle ved

utforkjØring må skiene

taes av.
4.1.2

KjØring med snøscooter.
Vanligvis vil all ferdsel i firnområdet foregå med snøscooter så langt
dette er forsvarlig, og hvor disse finnes.

Det er nå etter hvert samlet

adskillig erfaring på dette området og en har kommet fram til noen elementære regler som må fØlges.
l.

~

Scooteren må aldri kjØres

sprekkområder hvor det er fare

for gjennomslag.
2.

Scooteren må ikke kjØres på blåis.

3.

Scooteren må aldri kjØres ned så bratte bakker at en ikke
kan kjØre opp igjen de samme bakkkene.

4.

KjØr aldri scooteren ut av undersØkelsesområdet, eller lenger
bort fra hytta enn at en kan ta seg tilbake på ski.

5.

Surr aldri gassen fast.

Dersom fØreren faller av vil scooteren

kjØre videre og forsvinne.

6.

Forlat aldri scooteren noe sted på breen uten at stedet er godt
merket.

Dette er særdeles viktig om vinteren.
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7.

Det skal aldri sitte mer enn en mann på scooteren.

Den andre

eller de andre skal alltid henge etter i tau, av flere årsaker.
For det fØrste blir faren for gjennomslag mindre, og skulle
det fØrst skje vil i hvertfall ikke begge bli dratt med.
Dessuten har bakakselen lett for å ryke når flere sitter på.
Blir en nØdt til å kjØre i sprekkområder er det nØdvendig med
sikring.

Det skal da alltid kjØres sakte og om nØdvendig

sonderes.

8.

Ta alltid med ski, selv på korte turer.

9.

Ta alltid med fullt breutstyr og sikringsutstyr.

10.

Ta

alltid med reservekanne med bensin.

A kjØre scooter inne på platåene er vanligvis relativt trygt, men en skal
aldri kjØre fortere enn at en har full kontroll og oversikt.
kan bli stor, og det tar atskillige
selig dukker opp.

Husk at farten

meter å få stoppet om en sprekk plut-

Er det tåke eller dårlig sikt må en kjØre sakte.

som henger bak har kompasset og dirigerer kursen.
virke på kompasset, dersom en er for nær.

Den

Husk at scooteren kan inn-

Kvisting av de mest brukte ruter

over breen sparer mye ergrelser.

Må en kjØre over en snØbru med scooter skal en sondere grundig og forvisse
seg om at den holder.

Er det spor av tvil, prØves et annet sted.

Til dem som skal henge bak benyttes et kassert bretau.
gode fØreforhold kan godt to mann henge på.

Under normalt

Mange foretrekker å knytte

lØkke i tauet, og så tre staven gjennom og holde i den.
behagelig enn bare å holde i taulØkken.
henger eller lugger.

må smØres godt så de ikke

Den som kjØrer scooter må stadig se seg tilbake, slik

at det kan stoppes raskt om noen faller.
henger bak.

S~iene

Det er langt mer

KjØr aldri på full gass når noen

I utforbakke bØr en slippe tauet.

Så et godt råd til slutt.

Kle godt på deg under scooterkjØring, selv om

det er aldri så varmt i luften.

4.1.3

Gang
Å gå til fots i firnområdet er ikke å anbefale.

Det er tungt, det går smått

og faren for gjennomslag er meget stØrre enn på ski.

Må en likevel gå på

bena, kan en si at de samme regler for sikring gjelder der som når en går
på ski.

Mest kraft besparende er en jamn, langsom gang med kort skritt-

lengde.

Det gjelder å omgå flate og innsunkne partier i breen, hvor det kan
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være meget vann og sørpe.
Passering av bratte heng (snØheng):

Skal særdeles bratte partier i breen

passeres er det nØdvendig at alle faktorer som kan være usikre blir bedØmt
på forhånd. Aller fØrst må faren for skred vurderes. Videre må
under snØheng

også

studeres i tilfelle en skulle gli ut.

området

Dernest av-

gjøres om en har det nØdvendige utstyr og erfaring til å foreta en slik
forsering.
veier.

Generelt bØr en unngå bratte snØheng, dersom det finnes andre

Det finnes ofte to helt ulike typer av slike heng, nemlig:

a) Skråning med fast, hard snØ eller skare.
b) Skråning med mer eller mindre lØs snø.
Har en å gjøre med a) er stegjern nØdvendig.

For b) er det bedre uten.

I

En skal også være oppmerksom på at i våt snØ vil snØen kladde seg under
stegjernene og det blir enda lettere å gli.
Skulle en være så uheldig å gli ut under ferdsel i bratte heng, er det
viktig at en ikke slipper isØks en.
over på magen.

En må videre raskest mulig komme seg

Har en stegjern på må disse holdes opp fra snØen, så en

ikke blir slengt rundt.

IsØksens blad skal deretter presses ned i snØen

ved at en presser skaftet på Øksen mot skulderen og holder om Øksehodet
med hØyre hånd.

Ligg flatest mulig mot snØen for å Øke friksjonen.

Bena

ut til siden og inn i snØen dersom en ikke har stegjern.

4.2

Bevegelsesteknikk på is

4.2.1

qenerelt
Vanligvis vil det bare bli alminnelig gang med stegjern i lett tilgjengelige
deler av blåisområdene på breen.

Ingen målestaker eller instrumenter er

plassert slik at en må ta i bruk alle mulige hjelpemidler for å komme dit.
Skulle imidlertid et uhell være ute kan en komme til å få bruk for alt det
som nedenfor skal beskrives.
Bruk av stegjern
Etter regnvær er isoverflaten ofte helt polert og en må derfor alltid ta med
seg stegjern når en skal opp på bretungen eller krysse et blåisområde.
Selv om en kanskje klarer å ta seg fram uten stegjern vil en alltid være
mye tryggere med.

Det kreves en spesiell teknikk når en går.

bredbent og aldri rask.

Den er litt

Så langt det lar seg gjøre, skal alle taggene gripe

25

i isen.

Dette oppnås med å plassere foten flatt mot underlaget i den ut-

strekning det lar seg gjøre.

4.2.3

Stegjernene må passe til stØvlene og sitte

godt.

Pass på at remmene ikke er så lange at piggene på motsatt stegjern

gr~per

fatt i dem.

Bruk aldri stegjern på gummistØvler!

Forsering av åpne sprekker
Sensommers vil praktisk talt alle sprekker i blåisområdet være åpne.

Her

beveger en seg langt tryggere enn i firnområdet, hvor en intet ser.

Mindre

brede sprekker kan en hoppe over.
sørget for langt nok tau.

på forhånd er det viktig at en har

Mellom alle de andre i laget skal det være stramt

tau, og er det bare to mann må det sikres.
Sprekkene skal alltid krysses vinkelrett på sprekkretningen.

Er det taulag

på flere enn to og fØrstemann er kommet fram til en ny sprekk rør sistemann er kommet over fØrste sprekk, skal fØrstemann helst fortsette.

Kan

han ikke det skal han sikre nestemann.

4.2.4

Forsering av snØbruer
SnØbruer kan også forekomme i blåisområdet.

Teknikken for å forsere

disse er beskrevet under avsnittet
om bevegelsesteknikk på snø.

Husk

å sondere grundig og at sikringen

er særlig viktig når en går nedover
breen.

4.2.5

Trinnhogging
IsØksen skal gjøre arbeidet.

Bruk

begge hender hvor dette er mulig.

En hånd må være i ØkselØkken.
Trinnet bØr helle litt nedover/
innover for å hindre utglidning.

Fig. 7. Trinnhogging . Unngå å hogge._

Hogg dem aldri over/under hverandre.

nytt trinn rett over (eller

Se fig. 1.

under) det forrige.

Det lØse, øverste laget med
trinnhoggingen.

~s

renskes alltid vekk fØr en begynner selve
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4.2.6

-Rappelering
Dette er en teknikk for nedfiring, se fig. 8,som man må ha fått praktisk
instruksjon i om den skal kunne nyttes.

Den vil derfor ikke bli nærmere

beskrevet her.

Fig. 8. Rappelering.

4.3

Denne teknikk krever praktisk øvelse.

Tomannsteknikk på bre

4.3.1 Generelt
På NVE's bemannede brestasjoner vil det i sommersesongen ligge to mann.
Under akkumulasjonsmålingene om våren og minimumsmålingene om hØsten vil
det som regel være tre.
Tomannslagets teknikk skiller seg ikke vesentlig fra tre

ell~r

fire manns-

lagets teknikk, men det krever bedre forankringer og en mer komplisert
redningsteknikk.
en sprekk.

En mann vil nemlig ikke klare å dra en annen direkte opp av

Den som har falt må selv ta seg opp ved hjelp av fotslynger

som er festet til hovedtauet.

Dersom han ikke kan klare det, må han dras

opp ved hjelp av et taljesystem, som det krever trening i å beherske
fullt ut.

FØlgelig vil to-manns-ferdsel på breen kreve at begge er fullt

fortrolig med sikringsteknikken og klemknuteprustikklemmeteknikken.

2.7

4.3.2

Sikringsutstyr for to mann
~

4.3.3

stk.

kernmanteltau Il mm eller

l stk.

kordelslått perlontau 10 mm, 30-40 m langt

4 stk.

slynger 4 m lange av flettet perlon 5-6 mm

6 stk.

skrukarabinere, 12 cm med min. bruddstykke 2000 kp.

2 stk.

isØkser

2 par

stegjern

2 stk.

snØforankringsmidler

4 stk.

isforankringsmidler, helst rØrskruer.

Bruk av sikringstauet.
Ener og toer kan binde seg direkte inn i sikringstauet med pålestikk, fig. 9,
eller ved en klatresele, fig. lo, eller inn i karabiner ved hjelp aven åttetalls knute med lØkke på hovedtauet.
20-25 m.

Avstanden mellom de to bØr være ca.

Både ener og toer lager to fotslynger hver av de tynne slyngene og

fester dem på sikringstauet mellom seg med en Vikingknute (Klemknute). Begge

Fig. 10. Sikrings tau festes til
en klatresele med pålestikk.

:fig. 9. Innhinding i sikrings'tau med
pålestikk og feste av fotslynger.
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trekker sine to fotslynger gjennom brystslyngen eller klatreselen ovenfra,
en på hver side av knuten som forbinder brystslynge-sikringstau.
henges de slik at de er lette å rå tak i.
i beredskap i brystslyngen.

RØrskruer og karabiner henges

Alt utstyr, knuter og slynger må være ferdig

tilpasset rØr en starter turen.

Fig. Il.

Deretter

Se fig. 11-12-13 og 14.

Vikingknuten er bra til feste av
fotslynger.

Den kan også erstatte

tauk1emme.

~--=--~..,

Fig. 12.

Attetal1sknute brukes ved skjØting av to tau.
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Fig. 13.

Feste av karabin med dobbelt halvstikk.

Fig. 14...

Pålestikk.

Sikring
Er det fare for gjennomslag eller skal snØbruer passeres må ener og toer
sikres etter tur.

Den som sikrer må selv ha en selvforankring.

brukes snØbolter, snØanker eller isØks.
trekkere eller vanlige isbolter.

I snØ

I blåis brukes rØrskruer, korke-

Når det gjelder ferdsel i blåisområdet

kan to mann bevege seg meget trygt.

I firnområdet derimot kan det være

nØdvendig med overdreven sikring for å Øke sikkerheten.
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En kan ellers gå som tre - firemannslaget med helt stramt tau og isØks i

Øks elØkken , men dette krever ekstra stor påpasselighet og et trenet øye
for å oppdage skjulte farer.

Ved gjennomslag med denne teknikk settes det

store krav til toerens påpasselighet, rådsnarhet, teknikk og styrke.

Er

han ikke oppmerksom kan han i fallrykket miste balansen og neppe stoppe
eners fall og vil også selv kunne bli dratt med.
Eneren stoppes best ved at toeren stamper begge bena i snØen og legger
tyngden bakover.

Når fallet er stoppet må tauet sikres med isØksen eller

annet sikringsmiddel.

Ha derfor en ferdig knyttet lØkke på hovedtauet som

isØksen kan stikkes gjennom til en rask oppbremsing.

Det er enklest for

den senere redningsteknikk å slå en av slyngene med Vikingknute til Øksen
med et dobbelt halvstikk (klemknuten må låses).

4.4

Flermannsteknikk på bre
Generelt
Består laget av tre eller flere mann kan en bevege seg langt tryggere enn
når det bare er to.

Selve innbindingen i sikringstauet foregår på samme

måte som for to, og hver mann har dessuten 2 stk. fotslynger som festes
til sikringstauet i den enden som fØrer til tyngden av laget.

Det er viktig

at slyngene er passe lange, og det er de når de når opp til ansiktet mens
en står med foten i dem.
uten stegjern.

De

bØr ellers passes godt til foten, med eller

Slyngen trees så under bryst slyngen ovenfra og anbringes

lett tilgjengelig i en lomme eller lignende.

De samme knuter brukes her

som under tomannsteknikk.

4.4.2

Sikring
Når det er gjennomslagsfare eller snØbruer som skal
sikres av resten av taulaget.
være stramt hele tiden.
passe stramt.

passeres må eneren

Bare eneren skal da bevege seg.

Tauet skal

Med en håndlØkke er det lettere å holde tauet

IsØksen kan så stikkes gjennom denne, og ved uhell kan en da

ramme isØksen inn i snØen og hurtig

lag~

en god forankring.

Ellers for-

ankrer de Øvrige i laget seg ved hjelp av iSØks ene eller snØbolter og snØankre.

Det siste brukes gjerne ved passering av særlig dårlige snØbruer.

ForØvrig gjelder de generelle regler for sikring om mulig i enda hØyere grad
for tomannslaget, og det er å merke seg at en dårlig sikring er verre enn
ingen sikring.

I områder der det er fare for utglidninger, er det bedre å
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gå uten tau enn med tau uten

4.5

skikkelig~

forankringer.

Redningsteknikk

4.5.1 Generelt
Vi går i tau på breen for å hindre at et fall i bresprekk eller gjennomslag skal få fatale fØlger.

Et fall i en bresprekk kan medfØre dØden,

selv om en går i tau og fØlgelig ikke faller særlig langt.

Selv om ved-

kommende heller ikke pådro seg skader i fallet, er det tidsfaktoren som
er avgjØrende.

Får ikke vedkommende foten inn i fot/redningslØkken og

dermed blir hengende fritt

l

brystslyngen, vil dØden automatisk inntre

etter ca. 2 timer, men det kan skje langt tidligere p.g.a. psykiske påkjenninger, kulde, fuktighet, hindret blodomlØp, pust,tap av bevissthet
og generell dårlig rysisk form.
Eventuelle skader, enten de er store eller små, vil gjØre tidsfristen kortere.
Den som har falt må raskest mulig få foten inn i fotslyngen"for på. den måten
å avlaste trykket mot brystkassen, ellers vil armene snart være kraftlØse.
Dersom han ikke får avlastet brystkassen må de andre i laget forsØke å dra
han rett opp i hovedtauet.
To timer kan synes å være god tidsfrist, men det kan komme komplikasjoner
til som gjØr redningen vanskelig, og da kan selv to timer bli kort tid.
Redningsteknikken er noe som alle må beherske fØr de kan tenke på å
ferdes eller arbeide på en bre.

Teori er imidlertid ikke nok.

Dette må

innØves i praksis under realistiske forhold.

4.5.2

Redningsteknikk ved to mann
Når fallet er stoppet må tauet sikres med isØksen eller annet sikringsmiddel.

Deretter knyter toeren seg ut av tauet og i snØområdet kryper

han så bort til sprekken.
de to.

Det kan nemlig godt være flere sprekker mellom

Er sprekken nå åpen og vedkommende har klart seg godt, står det

nå til ham selv å komme seg opp.

Han klargjØr nå fotslyngene, hvor det

skal være en lØkke med åttetallsknute i hver.

Denne trees inn på foten

og hver av slyngene legges på innsiden av låret.

Dersom det er mulig tar

han av seg sekken og henger denne i hovedtauet ved hjelp aven karabin
slik at tauet lØper lett gjennom.
av.

Har han ski på bena, må disse selvsagt

Den Øverste av Vikingknutene (Klemknutene) skyves så oppover (fig. lS)

ved å legge tyngden på venstre benet og bØye det hØyre.
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Fig. 15. Redning fra bresprekk.

Klemknuteteknikk for 2 manns lag.

Ved annenhver gang å skyve knutene oppover og belaste vekselvis hØyre og
venstre ben kan han "gå" opp av sprekken.
Har eneren falt gjennom den motsatte del aven snØbru må han graves opp
gjennom snØbrua eller reddes fra motsatt kant.

Da er det særlig viktig

at han kan stå i fotslyngen mens disse forberedelser gjøres.
Karabinerdrag:

Er eneren bevisstlØs eller på annen måte ikke i stand til

selv å ta seg opp, må den andre dra ham opp.
system, et såkalt karabinerdrag.
dette gjøres.

Av fig. 16 skulle det framgå hvordan

Ved å bruke de to fotslyngene som allerede er festet til

hovedtauet spares verdifull tid.
opp med tilnærmet den halve kraft.
virke.

Det må da lages et talje-

Ved å dra i tauet C kan toeren dra eneren
Når A nærmer seg B, slutter systemet å

Toeren slipper da tauet, og klemknuten låser og hindrer det i å

gli ut igjen.

A skyves nå så langt som mulig mot sprekken, og operasjonen

gjentas inntil eneren er oppe.
Er eneren skadet, og en har med ekstra tau kan toeren gå ned til han i
rapelI i dette tauet.

FØr det kan skje må eneren slippes ned på en snØ-

bru eller annet framspring lenger ned i sprekken.

Eneren hjelpes på alle

måter og blandt annet avlastes armhulene med en sitteslynge~ fig. 1'70

J3

Fig. 16.

Karabindrag.

Fig. 17.

Karabindrag med sitteslynge.
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Toeren tar med seg enerens Øks når han går opp igjen, for eks. ved hjelp
av tauklemmer (prosik).

Husk å bruke stegjern.

Øksen eller ryggsekken legges mellom tauet og kant av sprekk, for å minske
friksjonen og hindre at tauet skjærer seg inn i snøen.
Har en ikke ekstra tau eller det ikke finnes noen snØbru lenger ned må
han draes opp som han er.
må være forsiktig.

Dette må skje raskest mulig, samtidig som en

I praksis har det vist seg at denne metoden er meget

vanskelig å utfØre på grunn av friksjonen mot snØ og i karabinen, og det
er derfor sannsynlig· at det bare er i gunstige tilfeller at den kan utfØres med hell.

Videre må det presiseres at redningsteknikk ved to manns-

laget kan by på store problemer i praksis.

Faktorer som dårlig vær, mØrke,

utmattelse'osv. er alle med på å gjøre denne fra fØr av så vanskelige
redningsteknikk ennå mye vanskeligere, og under mange forhold helt umulig.
Det aller viktigste ved to manns ferdsel og arbeid på breer blir derfor at
vanskelige områder helt må omgås, dersom det er mulig.

Er det ikke mulig

må en utvise den største forsiktighet og aldri ta sjanser.

4.5.3

Redningsteknikk med 3-4 manns lag
Som tidligere nevnt vil et 3 eller 4 manns taulag være langt sikrere enn
2-manns laget.

Dersom en fØlger reglene beskrevet tidligere vil rykket

fra den som får gjennomslag fordele seg jamt på de to eller tre andre, og
det vil bli lettere å stoppe fallet raskt.
slynger og han er

uskadd~

Dersom vedkommende har to fot-

vil han kunne ta seg opp akkurat på samme måte

som beskrevet for tomannslaget, nemlig ved hjelp av klemknuteteknikk .
. Skulle fotslyngene være for lange, kan de bare skyves opp på hovedtauet,
og deretter kan vedkommende stå relativt behagelig.

Dette gjelder selv om

han bare har en fotslynge.
Ved gjennomslag bØr tauet forankres godt og ikke bare holdes med kroppen,
selv i firemannslag.

Sistemann i laget sonderer seg fram til sprekken.

Deretter tar han enden på hovedtauet og knyter en fotlØkke.

Har han et

tau til brukes dette til å hale inn, og sikre ham som har slått igjennom
etterhvert som han ved klemknuteteknikk avanserer oppover.

Har den som er

i sprekken bare en fot lØkke trer han denne ekstra lØkken innenfor bryst-

slyngen (klatreselen) ovenfra.

Så rØrer han den mellom lårene og på ut-

siden av den ene leggen og inn på foten.

Han står nå i to tau og kan begynne

å gå selv opp ved vekselvis belastning på tauene.

Med tyngden på foten i

hjelpetauet lØftes benet i hovedtauet og vikingknuten skyves så langt opp-
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over som mulig.

Hovedtau og hjelpetau kan nå vekselvis avlastes.

Den som henger i sprekken skal selv prØve å kommandere hvilket tau som
skal trekkes inn og selv sørge for full aviastning av dette.

Oppgaven

til dem som står oppe er kun å trekke inn slakk og hindre utglidning
ved ny belastning. Operasjonen.e tar selvfØlgelig noe tid, og dette må
den som er nede huske.
Skulle tauet tvinnes, kan en få tvinnen ut

~gJen

ved å dra begge tau

fra hverandre.
En isØks, ryggsekk e.l. bØr legges på kanten av sprekken så tauene

ikke skjærer seg inn i snøen.
Bolteanker:

Har uhellet skjedd i blåisområdet kan en benytte seg av

et såkalt bolteanker.

Hensikten med dette er å fordele en belastning

på flere forankringsmidler, og ved dette oppnå større sikkerhet.

Fig.

18 viser et bolteanker av den enkleste typen med tre bolter (rØrskruer)
+

karabin.

Fig. 18.

Virkningen skulle gå fram av figuren.

Bolteanker med 3 bolter.

Når vedkommende som har falt i en sprekk er bragt i sikkerhet, men er
skadet, må han hurtigst mulig transporteres til nærmeste kommunikasjonssted.

Er han hardt skadet må en vurdere om det bØr hentes mer hjelp fØr

den skadede i det hele tatt blir flyttet på.

Fra en bre og ned i bygda

kan dette ofte by på store problemer, men har en ski og staver kan en
lage en brukbar skislepebåre, som vist på fig. 19.

Er det tre-mannslag

kan en også benytte skibåre som vist på fig. 20.
På de hytter der scooter finnes, er det også en plastpulk.

Denne skulle

egqe seg bra til en transport dersom en legger soveposer og annet tøy i
bunnen.

Til disse pulker fØlger også vanlige mannedrag.

har hverken ski eller pulk tilgjengelig
som er vist på fig. 21.

Dersom en ikke

kan en benytte seg av den metoden

Plasseringen Skjer ved at en spretter opp side-
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sØmmene på ryggsekken.

Dette krever selvfØlgelig styrke hos den som skal

bære, men er det flere som kan bytte på kan slik transport i hvert fall
gå over meget korte avstander.

~-;;;;;-'

Fig. 19.

Fig. 200

Ski-s1epebåre

4.6

Spesielt brp.utstyr.

4.6.1

Tauet

Skibåre

De kraven må stille til et'bra tau er disse:
tilstrekkelig bruddstykke, elastisitet, liten
metervekt, liten vannabsorbsjon, stor slitestyrke, stor temperaturstabilitet, god balanse
(kinkmotstand), lang levetid, stor lysstabilitet, god knute- og bØyefasthet og skjØtefrihet.

Fig. 21. Bæring på rygg.
Sekken er sprette
opp i sq,mmeneo
vi har to typer fibertau, naturfiber og kunstfiber.
hamp, manilla o.l. bØr ikke brukes.

Tau av naturfiber som

Kunstfiber er langt å foretrekke.

Det finnes en rekke typer kunstfibertauo

ForsØk har vist at polyamid

kunstfibertau er å foretrekke p.g.a sin hØye bruddstyrke og gode elatisitet.
Knuter av enhver art svekker tauet og kan redusere dets bruddstyrke med
ca. 40%.
Sikringstau bØr ikke legges gjennom karabiner med mindre radius enn 0,5 cm
(godsradien).
står.

Jo

større radius, jo større belastning kreves fØr brudd opp-

Sikringstau bØr dessuten være helt fritt for SkjØter.
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4.6.2 Vedlikehold av tauet
Kontroller alltid tauet fØr og etter bruk.
til at det må kasseres.

Et kutt av et stegjern er nok

Er tauet skittent, vask det da i lunkent vann.

Heng det opp etter bruk og utsett det ikke unØdig for
kulde o.l.

sol, varme, fuktighet

Alle tau bØr taes med til hovedkontoret etter endt sommersesong.

Alle tau som man mistenker for et eller annet bØr kasseres.

Tauet bØr ikke

utsettes for over 60 0 varme.
Levetiden for et tau avhenger av mange faktorer og er lite kjent, men det
vi vet er at det svekkes jamt og sikkert og nok bØr skiftes ut etter ca.

3-4 år ved normalbruk.

Ubrukte tau som har vært lagret i 4-5 år kan

kasseres som sikringstau.

4.6.3 IsØksen
Det finnes en rekke typer, men de tre hovedtypene er:
fig. 22,

hammerØksen og ishammeren.

isØksen som skal omtales.

Den vanlige isØksen,

Til vårt bruk er det bare den vanlige

Den lages i dag i lengder fra 70 - 100 cm.

0ksehodet består av et tverrgående blad, som oftest skålformet, til hugging
av trinn o.l.

Den andre enden består aven spiss med grove haker.

Økser har også hull for karabinkroker i hodet.

Noen

De fleste er utstyrt med en

håndstropp av perlon eller lær festet til skaftet med en ring.

Det er en

fordel at de Økser som vesentlig skal brukes til sondering er så lange som
mulig.

4.6.4 Stegjern
Til ferdsel i blåisområdet på breer brukes stegjern eller kramponger som
de også kalles.

Vi skiller mellom 2 hovedtyper, nemlig de med la tagger

og de med 12 tagger.

Vanligvis er de med 10 tagger mer enn gode nok til

vårt formål, og ofte er enkle isbrodder med 4 eller 5 tagger gode nok.

4.6.5 Klatresele - Brystslynge
Vanligvis brukes en klatresele.
selen

En kan også bruke en brystslynge. Klatre-

er ferdig knyttet og lettere å håndtere.

Dessuten mer behagelig å

henge i dersom uhellet fØrst er ute.

4.6.6 Karabiner
Disse bØr være av krom-vanadium stål eller krom-molybden-stål eller de nye
aluminiumslegeringer og bØr kunne tåle et fangrykk
skal være trapesformet. og de må kunne låses.

på 2000 kp.

Formen
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De gamle, ovale stålkarabinene tåler bare ca. 300 - 1200 kp og er altså
helt utilstrekkelige.
4.6.7

Slyngtau
Slyngt auet skal en benytte til å lage fotslynger.

Det knyttes til hoved-

tauet med klemknuter og skal alltid ha mindre diameter enn hovedtauet
(ca. 5-6 mm).
tauet
4.6.8

Dette er viktig for at klemknuten skal sitte godt.

Slyng-

bØr være et strømpetau.

Isbolter
Isbolter er noe en vanligvis ikke vil få bruk for under vårt arbeid, men
under spesielle forhold som f.eks. fall i sprekker, kan de være gode å ha.
FØr en bolt skrues eller slåes inn fjernes det Øvre porØse islag.
må det ikke få samle seg vann rundt bolten.

Dessuten

Boltene må heller ikke plas-

seres for nær hverandre p.g.a. spenninger i isen rundt bolten.

Bolten bØr

ikke utsettes for unØdvendige belastninger.
Korketrekkere og rØrskruer er å foretrekke.
er enklere å bruke og er lettere.

De tåler stØrre belastninger,

De bØr ikke være under 15 cm lange, og

skal skrues inn i isen ~ en vinkel på l35 c

i forhold til dragretningen.

RØrskruen regnes for å være den beste.
4.6.9

SnØbolter
Til sikring og forankringer

~

snØpartier kan det bli bruk for snØbolter.

De på 95 cm eller 100 cm er å foretrekke.

De bØr settes inn i snØen med

en vinkel på 135°.

4.6.10

SnØankre (dead men)
Laget i 1/8" duraluminium lO" x 8" med ca. 1,5 m wireslynge.
er bedre

SnØankeret

enn snØbolter og riktig plassert, dvs. nedgravet i 45 0 vinkel

forhold til snØoverflaten, skal det selv skjære seg ned i snØen ved belastning og på den andre måten gi godt feste.

~
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Fig. 22.

;,

Isøks, vanlig type.

Hullet i Øksens hode er til

festing av karabinkrok.

Spissen har grove mothaker.

/
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SNØSKREDFARE
ved Knut Wold

5. l

Betingelser for skredutløsning
At et skred løsner kan være betinget av mange årsaker.

Mange ganger

er det tilstrekkelig at en av betingelsene er tilstede, andre ganger må
det til en kombinasjon av flere.

I det fØlgende behandles de tre viktigste

årsakene til skredløsning.

5. L l

Terrengets egenskaper Chelling, friksjon)
En viss helling på terrenget er selvsagt nØdvendig før snØmassene vil
løsne fra sine omgivelser og sette seg i bevegelse.
Etter årelange studier har en funnet ut at det kritiske området for terrengets hellingsvinkel

ligger mellom 30 og 45 0

•

kanskje også noe uten-

om disse grensene.
Heller terrenget In.indre enn 25 0 er det alts~ uhyre liten sjanse for at
et skred skal løsne der.

Det må i tilfelle være under svært spe sielle

forhold, som f. eks. i vårløsningen med helt gjennomvåt snø.
over 50 0 blir det for bratt til at snØen vil feste seg.
sammenhengende snødekke i det hele tatt.

Er vinkelen

En får ikke noe

Stort sett ligger det da snØ

bare en liten stund, før den rutsjer ned i småpor sjoner.
Et annet forhold av betydning er terrengoverflatens ruhet, som. 19Jen
be stenuneI' friksjonen mot snødekket.

Dette spiller da særlig rolle ved

forholdsvis liten snødybde, eller ved typiske våtsnøskred på vårparten.
Det er nemlig vesentlig ved de sistnevnte tilfeller at skredene går helt
ned til bakken.

Typiske vinterskred i tørr snØ brister gjerne i et midlere

lag i snødekket.

5. l. 2

Snømengdene s betydning
Stort sett kan en vel si at skredfaren øker med økende snømengde,

Selv

i et nokså bratt terreng behøver en ikke frykte skredløsning hvis det
bare ligger litt snØ mellom steinene og småbuskene.
En egen forrn for snøansamlinger er de en får på grunn av vind, altså
fokksnø, snøfonner (skavler).

Skråninger som ligger i utpregete lesider

for en framherskende vindretning vil fcl oppsamlet mye mer snØ enn 10-
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siden,

Dette er altså snØ som ikke behøver å ha direkte tilknytning til

nedbør. men i det alt vesentlige er fraktet av vind fra et annet akkumu1eringsområde.

Hvis denne fokksnøen samler seg som skavl på toppen

aven skråning (eller kam), fåes et spesielt fenomen.

Denne skavlen

bygger seg gjerne mer og mer utover på lesiden, og danner tilslutt en
hengeskavl.

Før eller siden vil denne brekke og falle ned, og vil da være

en trussel som skredutløser for snØmassene nedenunder.

5. I.'3

D.e fysiske forhold i selve snødekket
Nå behøver likevel ikke dyp snØ og bratt terreng være nok til å utløse skxed.
Det er også forholdene i selve snødekket som er en medvirkende faktor.
Et snødekke er i virkeligheten under stadig omvandling gjennom hele
vinteren.

Fra det øyeblikk et snØkrystall er falt til ro starter en meta-

morfose; og de opprinnelige snøstjerner omdanne s til små snøkorn.

Disse

kornene vokser så igjen, etter en hexagonal krys tall struktur , og ender
til slutt som begerkrystaller;

Mellom disse krystallene er det svært

liten kohesjon og det laget de danner, rennsnØ, blir da tilsvarende løst.
Ikke alle snØlag når så langt i utviklingen i lØpet av vintersesongen.

Som

regel nås denne utviklingen først i lagene nær bakken, som. jo er eldst.
Oftest får en da rennsnØ i en tykkelse fra 10 til 50 cm over bakken innen
avsmeltingen begynner.
I tillegg til denne' metamorfosen kommer så en tetthets økning med tiden.
Mens nyfallen snØ har en spesifikk vekt rundt O, l glcm 3, veier noe eldre,
kald vintersnø 0,2 - 0,4, mens smeltende vårsnø stort sett kommer opp
i O, 4 - O, 6

gl cm 3.

At hvert snølag så og si har sin egen historie og sitt eget utviklingssta:-diurn, gjør at en allerede har en viss ustabilitet i snødekket.

Når ett av

lagene består av rennsnØ, og laget over eller,under er av fastere, bedre
sammensatt karakter, kanskje til og med et skarelag, kan en lett forstå
at det oppstår en utløsning.

I enkelte tilfeller får en rene "rullelagreli.

Nå er det ikke alltid det behøves et mektig lag av rennsnØ for å skape
denne spesielle og farlige situasjon.

Oppå et skarelag kan være et ganske

tynt skikt med be gerkrystaller, opprinnelig dannet som overflaterim.
Virkningen av dette kan være like fatal som av et tykt lag rennsnØ .

Med

slike forhold i snødekket er det lett å forstå at det ikke skal stor ytre påkjenning til, f. eks. tyngden aven skiløper, før det brister,
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De viktigste faremomentene kan da summeres opp slik:
Terrengetshellingsvinkel. er en primær indikator på
skredfare.

Er vinkelen nærmere 30 0 bør en regne

situasjonen for farlig.

Skråninger med helling, mellom

30 0 og 45 0 skulle en helst ikke bevege seg i vinterstid.
Store snømengder, f. eks. dannet som fonner ilesider,
er også et typisk faremoment.

Skavldannelser på kam-

mene sees ofte på samme sted som store leside -fonner,
og kan bl. a. være en pekepiIl;n på at slike eksisterer.
Eiløens kvalitet kan når alt kommer til alt ofte være den
viktigste faktor ved skredløsning.

Lett nysnø har liten

indre friksjon, særlig farlig er den oppå et skarelag.
Netr det gjelder forholdene i og mellom de forskjellige
lagene i snødekket kan disse vanskelig analysere,s fra
overflaten.

Et grovt inntrykk får en ved å prØve seg fram
\

med skistaven.

En holder den opp ned og forsøker å sondere

de forskjellige lag, eventuelt finne ut om ett av dem er
spesielt mye løsere enn de andre.

Bedre finner en det selv-

sagt ut ved å grave en brønn.
5. Z

Hvordan skal en oppføre seg i et skredterreng ?
Kommer en ti~ et sted der det kan være aktuelt å ta 'opp til vurdering
om det foreligger skredfare, må altså alle faktorene nevnt i kapitlet
foran tas i betraktning.

Finner en da ut at

farlig, bør en hvis mulig unngå dette.
gjøre,

<C:l

bestemt område' er skred-

Lar dette seg ikke eller vanskelig

må en i alle fall huske følgende regler for å forsøke å unngå

skr edutljtj sning:
Helst ikke krysse et skredfarlig parti (åsside, heng), men forsøke å ta seg mest mulig rett opp fra eller ned til dalbunnen.
Selve traverseringen foregår da enten langs dalbunnen eller på
!ska~men.

I tilfelle kryssing er nØdvendig bør denne foretas av bare en
skiløper av gangen, helst med utløst lavinesnor.

En kjører

helst svakt på skrå nedover med liten fart, med minst mulig
skrensing og svinging.

Alle de andre følger nøye med.

Neste-

mann kommer ikke etter før den foran er over på et trygt sted.
Gå aldri ut på en hengeskavl.
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5.3

Hva gjør en når skredet lØsner?
Befinner en seg i et heng der snØmassene settes i bevegelse må en huske
på:
Forsøke å stå på ski på skrå ut av skredbanen.

Dette er imidler-

tid svært vanskelig og vil bare lykkes i få tilfeller.

Som regel

da bare for den beste skilØper.
Hvis en ikke kommer ut av skredbanen frir en seg raskest mulig fra
ski og eventuell ryggsekk.
PrØve å holde seg "flytende" i snØmassene, og etterhvert forsøke
å beskytte hodet med armene.
Når snØmassene begynner å komme til ro prØver en raskest mulig å
sette i gang med utvidelse av sitt leie.

Dette kan la seg gjøre

ved en slags pumpevirkning med samlede ben.
Den eller de som ikke blir tatt med av skredet må følge nøye med
hva som foregår og merke av der en sist så den (de) som ble borte
i snømassene.

Hvis det er noen rimelighet i å begynne søkingen

selv, gjøres dette.
5.4

Ellers hentes hjelp snarest.

Noen hovedtyper av skred
En vitenskapelig klassifisering av snøskredene er ganske komplisert.
Dessuten strides de lærde noe om hvilken metode som er den beste.

Det

nevnes her noen hovedtyper, som alle forekommer ofte under norske forhold.
Den mest alminnelige form for vinterskred er flakskred.

Som

navnet antyder løsner da et helt flak ned til en viss dybde i snØdekket, langs en markert bruddkant.

Selv om skredet utføres på

denne måten, kan det i løpet av skredbanen, særlig i spesielt bratt
lende, gå over til pulverskred innen det kommer helt ned.
hvis det er et tørt skred.

Dette

Men en kan også ha våte flakskred.

LØssnØskred løsner mer i et punkt, og brer seg etter hvert noe utover i en tilnærmet pæreform.

Disse kan også være tørre eller våte.

Grunnskred lØsner og glir langs bakken, og er som regel våte.
kommer mest som vårskred i smelteperioden.

Fore-

De er langt mindre far-

lige enn typiske vinterskred, og kan løsne enten som flakskred eller
som lØssnøskred.
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68

HJELP VED ULYKKER OG ETTERSØKNING

Ved Tor Ziegler
Ved eventuelle ulykker som kan skje, eller ettersØkningsarbeid som kan
bli nødvendig, i forbindelse med hendelser under feltarbeid av det slag
som utføres ved Hydrologisk avdeling, kan det bli aktuelt å tilkalle
hjelp av utenforstående i form av lege, hjelpemannskap, transport eele
Det er oftest vesentlig at slik hjelp kan ytes så hurtig som mulige
Derfor er det nØdvendig at alle tjenestemenn ved avdelingen har et visst
kjennskap til den offentlige redningstjenestens oppbygging, hvilke typer
hjelp en kan få og hvordan en lettest kan få

hjelp~

Det er åpenbart at en på en enkel måte kan spare både tid og utgifter
ved på forhånd å danne seg en mening om hva en skal foreta seg hvis noe
uforutsett skulle inntreffe under arbeidet.

Helst bØr en kort drøfte

dette med dem en utfører et arbeid sammen med og skaffe seg rede på hvor
en skal henvende seg for hurtigst mulig å få egnet hjelp fra det offentlige eller privatpersoner.
6 .. 1

!'..ortfattet oversikt over den
Organiseringen av den
i støpeskjeen.

offentlige redningstjeneste og Ce.1S virkemåt-:.

offentlige redningstjeneste i Norge er for tiden

Dette arbeid består vesentlig i å etablere en fast koor-

dinerende ledelse og sambandstjeneste for redningsaksjoner, der en rekke
både statlige og sivile organisasjoner deltar sammen.

Slike organisa-

sjoner er: sivilforsvar, militære styrker med det tekniske materiell de
råder over, politi, brannvesen, Røde Kors hjelpekorps, kystradiostasjoner,
Norsk Selskab til Skibbrudnes redning m.fl.

Ansvarsforholdet mellom disse

organisåsjoner når det gjelder å sette igang, lede eller avslutte redningsaksjoner har tidligere ikke vært klart definert.

Arbeidet med samordningen

av redningstjenesten sorterer under Justis- og politidepartementet.

I

store trekk er det nå også dette departementet som har ansvaret for den
operative organisasjonen som leder og koordinerer redningsaksjoner (politietaten) •
I rammeplanen for den fortsatte utbygging av redningstjenesten er landet
delt i to hovedredningsområder, Sør-Norge og Nord-Norge, med hver sin
redningssentral og operasjonsrom på henholdsvis Sola og BodØ flystasjoner.
Politimestrene i Stavanger og BodØ har den koordinerende ledelse av

hovedredningssentralenes virksomhet.

For å holde redningssentralene

operative til enhver tid, er det ansatt folk som tar seg av sentralenes
daglige ledelse.
Innenfor hovedredningsområdene utgjør de enkelte politidistrikt lokale
redningssentralområder som står under ledelse av politimyndigheten i
området.
~~~~~~~~_~~_~i~!2_!~~_~!X~~~:_~~_E~~~~~~~~~~1~~~~_~~~~~~_~~~!~

~~!_~~~~!:~_2~!~!:~~~~~~~~!:_~~!~E_!:~!_~~:::~~E~~~~~~~~~~~E~!~~_E~E

landsdelen.
I et rundskriv til politimestrene om organiseringen av redningstjenesten
fra departementet (datert 14. september 1970l heter det likevel under
§ Il, pkt. 4 & 5:

4.

Uten hensyn til inndeling i ansvarsområder foretar enhver politimyndighet, kystradiostasjon eller redningssentral som får kjennskap til ulykker, omgående det som må iverksettes uten tidsspille.

5.

Dersom forholdene tilsier det yter enhver egnet hjelpeenhet (redningsskøyte, marinefartØy, fly m.v.l omgående hjelp uten å avvente
anmodning fra redningssentral eller annen myndighet.

på dette vis skal en kunne få hjelp på hurtigste måte uavhengig av om en
kontakter den formelt ansvarlige politimyndighet i det lokale redningssentralområdet eller om en retter anmodningen til en annen myndighet,
f.eks. i et tilstØtende område, et hjelpekorps e.l.
Dog må det bemerkes at den ansvarlige politimyndighet som regel er best
skikket til å organisere et raskt hjelpearbeid, da politiet allerede
har ferdig oppsatte alarmplaner og burde ha den beste viten og oversikt
over forholdene i sitt eget område.
redningssentralen i landsdelen bør

Videre skal det bemerkes at hovedunderrettes uansett hvem det er som

mottar anmodning om hjelp, slik at det bl.a. kan tas stilling til spØrsmålet om behov for koordinering av eventuelt videre ettersØknings/
redningsarbeid.
For eventuell godtgjØrelse til sivile redningsmannskaper er det også
vesentlig at redningssentralen får kjennskap til at det foregår en
redningsaksjon.

Det er redningssentralen som overfor de bevilgende

myndigheter må kunne bekrefte at redningsarbeid har vært utfØrt.
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6.2

Forholdsregler for å sikre hurtig og effektiv hjelp ved ulykker og for
å hindre at unødige redningsaksjoner

iverksettes~

Endel av det feltarbeid som utfØres ved hydrologisk avdeling vil innebære en risiko for den eller de som utfØrer det, dersom de elementære
sikkerhetsregler som er beskrevet i de foregående kapitler ikke overholdes.

I tillegg kan uforutsette uhell skje under arbeid selv om

sikkerhetsreglene påaktes.

Videre kan det skje at en ettersøkning i-

verksettes p.g.a. at tjenestemenn blir liggende i uveisomme områder
uten sambandsmuligheter, eller at de ikke gir skikkelig informasjon om
hvor de skal ferdes og hvor lenge de akter å være i slike uveisomme strØk
For å sikre hurtig og effektiv hjelp ved eventuelle ulykker hvor en ikke
kan klare å ordne opp på egen hånd bØr en:
på forhånd ha en formening om hvordan en skal handle hvis noe skjer.
på forhånd ha viten om:
a) Beliggenheten av nærmeste bebodde sted hvor en kan få hjelp.
b) Hvor nærmeste tilgjengelige telefon er.
c) hvordan en raskest kommer i forbindelse med lege/lensmann/politimyndighet.
Gi en klar og kortfattet situasjonsrapport til dem som skal yte evt.

hjelp slik at disse har mulighet for å vurdere situesjonen og derved
gi riktig hjelp.
I den utstrekning det er mulig holde forbindelsen mellom rednings skueplassen og dem som skal organisere hjelpen inntil andre kan overta sambandsfunksjonen.
For å forebygge unØdige redningsaksjoner bØr en:
Holde foresatte informert om sine bevegelser, spesielt når en skal ferdes i uveisomme strØk.
Hvis en setter igjen en bil for flere dager på et sted, legge igjen en
beskjed på et synlig sted i kjøretØyet med navn, hvor en er og evt. når
en regner å være tilbake.
Vurdere om det er nødvendig å medbringe mobiltelefon, walkie-talkie for
å holde kontakten med folk i bygda/på kontoret.
Hvis flere arbeider sammen og av uforutsette grunner må skille lag; eller
arbeider spredt over et område og av uforutsette grunner ikke kommer fram

$
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til avtalt sted, bØr en på forhånd ha diskutert noen alternativer for
hva hver enkelt vil foreta seg i en uventet situasjon.
i

(F.eks. at en

plutselig uvær vil forsøke å komme seg til bygds, eventuelt fram til

en hytte eller annet kjent sted).

Helst bØr en når flere arbeider

sammen, som antydet ovenfor, ha radiosamband.
NB:

Ved at andre har kjennskap til hvor en til enhver tid oppholder

seg Økes ens egne sjanser til å få hurtig hjelp hvis noe uforutsett
skulle skje.
De punkter som er anført ovenfor er ment å tjene som retningslinjer for
en tankegang som hver enkelt med sunn fornuft i enhver situasjon kan
gjøre langt mer fullstendig selv.

Den viktigste regel blir da:

Tenk

selv og prØv å etterleve det gamle ordspråket: "Bedre føre var enn
etter snar!
6.3

ti

Anmodning om hjelp ved ulykker.
Ved et ulykkestilfelle må vedkommende som anmoder om hjelp fØrst selv
vurdere situasjonen og gjøre seg opp en mening om hvilken type hjelp
som trenges.
I alle landets telefonkataloger finnes det på innsiden av omslagssiden
opplysninger om alarmtelefoner for øyeblikkelig hjelp.

I de fleste

tilfeller finnes det også slike opplysninger øverst (fØr bokstaven A)
under navnet på hver distriktstelefonsentral i katalogen.
kjenner operatørene vedde forskjellige manuelt betjente
alarmtelefon-numrene.

ForØvrig

sentralene_?g~å

Sentralbordbetjeningen utover lander kjenner

også som regel til hvor den lokale lensmann og distriktslege til enhver
tid oppholder seg.
Anmodning om hjelp fra den offentlige redningstjeneste rettes til nærmeste lensmann eller politimyndighet, som setter i verk alarmplan
eller andre nØdvendige tiltak.
slik myndighet må

Kommer en ikke i kontakt med nærmeste

man prØve tilsvarende myndighet i nærmeste naboom-

råde eller ringe direkte til hovedredningssentralen for landsdelen.
SØr-Norge:

Hovedredningssentralen i Stavanger (Sola flystasjon) har
fØlgende telefonnummer:

045/51 555

Stavanger politikammers telefonnummer er: 045/34 000
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Nord-Norge:

Hovedredningssentralen i BodØ (BodØ flystasjon) har
fØlgende telefonnummer:

081/23 040

BodØ politikammers telefonnummer er: 081/25 000
Etter kontortid:

081/25 001

Ved anmodning til redningstjenesten om hjelp skal en og gi en situasjonsmelding som bØr inneholde fØlgende opplysninger:
Si umiddelbart at det er en anmodning til redningstjenesten om hjelp.
Redegjør kortfattet med nøyaktig stedsangivelse (helst UTM-koordinater)
for ulykkens art, omfang og tidspunkt den skjedde.
Gi en vurdering av situasjonen og fortell hva som allerede er gjort av

redningsarbeid og hva som videre trenges.
Beskriv vær- og fØreforhold.
Oppgi eget navn og stilling, samt fortell hvordan redningstjenesten
om nødvendig igjen kan komme i kontakt med deg.
Redningstjenesten har sine egne spØrreformularer, slik at anmoderen
gjerne blir stilt lignende spørsmål som de ovenfor.

Likevel er disse

tatt med for å vise hvilke opplysninger som er nØdvendige.
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7.

AKTUELL FØRSTEHJELP FOR HYDROLOGER

ved Aksel E. Wennberg
I denne del vil det bli gitt en enkel veiledning i alminnelig fØrstehjelp
for våre ansatte.

Et hvert skadetilfelle er alltid et nytt tilfelle.

Det er aldri helt likt tidligere skadetilfeller av samme art.

Derfor an-

befales det sterkt å utvide og utdype kunnskapene i førstehjelp, bl. a.
ved å lese bØker om emnet!

Viktig er det at en alltid forsØker å holde

kunnskapene vedlike - teoretisk og praktisk.
7.1

Generelle regler for god førstehjelp
En vellykket fØrstehjelp beror på
a.

rolig og behersket opptreden

b.

sunn fornuft

c.

kunnskaper om skadebehandling

Den fØrstehjelperen som bevarer fatningen, reagerer veloverveiet under
mottoet:

SE - TENKE - HANDLE

Mange forestiller seg at førstehjelp

er noe som må utføres i en fart.

I virkeligheten vil hastverk i mange tilfelle gjøre mer skade enn gagn.
Det vil som regel være tid til både å undersøke og tenke.

Det gis imidler-

tid situasjoner hvor fØrstehjelperen øyeblikkelig må gripe inn.
7.2

Kunstig åndedrett
Kunstig åndedrett skal vi sette igang ved enhver ulykke hvor åndedrettet
helt eller nesten er stanset, som f.eks.: Drukning, kvelning på grunn av
røyk, blod eller fremmedlegemer i luftveiene, struping og hengning, kullosforgiftning, heteslag, generell forfrysning, elektrisk strøm, forgiftning
med sovemidler og poliomyelitt når åndredrettsmusklene er lammet.
Vi har flere metoder til å gi

gode.

kunstig åndedrett.

De er ikke alle like

Den beste og enkleste metoden som kan utfØres uten hjelpemidler er

innblåsingsmetoden.
7.2.1

Innblåsingsmetoden (Munn til munn-metoden)
a.

LØs klær som strammer og få vann ut av pasienten.

b.

Rens munnen for mulige fremmedlegemer (slim, matrester).

Bruk peke- og

langfingeren til dette, men gjØr det fort, da det viktigste er å begynne
kunstig åndedrett hurtigst mulig.
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c.

Legg pasienten på ryggen med ansiktet rett opp.

d.

Klem neseborene sammen med venstre tommel- og pekefinger, press håndroten

mot pannen, slik at hodet tvinges helt bakover.

Ved disse hånd-

grepene blir tungen lØftet frem og gir fri luftpassasje fra munnen til
luftrØret, samtidig vil spiserøret klemmes sammen slik at luften ikke
så lett kommer ned i magesekken.
e.

Gap hØyt og press leppene tett mot pasientens munn (utenfor leppene).
Hvis pasientens munn ikke kan åpnes, som f.eks. ved kjevekrampe,
blåser du gjennom pasientens nese.

f.

Blås hurtig ned i luftveien, og kontroller at brystkassen løfter seg.

g.

Ta leppene vekk.

Brystkassen vil da senke seg igjen.

Lytt når pasi-

enten puster ut.
h.

Gjenta innblåsningen i den takten du selv puster.

Dersom brystkassen ikke hever seg ved hver innblåsing, kan det skyldes en
eller flere av følgende feil:
a.

Hodet er bØyet for lite bakover.

b.

Leppene dine slutter seg ikke tett nok til.

c.

Luftrøret kan være stengt av fremmedlegeme.

BØy hodet lengre bakover.

Hvis du fremdeles ikke får blåst helt inn, kan du føre høyre tommelfinger helt ned bak tungen mens de øvrige fingrene fatter utvendig om
underkjeven og du lØfter kjeven og tungen frem.

Dersom heller ikke

dette hjelper, er det sannsynlig at det er et fremmedlegeme i luftrØret
som hindrer luftpassasjen.

Legg hodet over på siden og gi et kunstig

hostestøt som kan bringe fremmedlegemet opp i munnen, hvor det kan
fjernes med fingrene.

Fortsett deretter med innblåsningsmetodeuo

Det er av avgjørende betydning at vi setter i gang med kunstig åndedrett
øyeblikkelig, og vi avbryter ikke innblåsningen under transport av pasienten.

Innblåsingen må fortsette til vi er sikre på at pustingen er normalp

eller til lege gir annen beskjed.
timen.

Vi må ikke tenke på å gi opp den første

Er lege budsendt forsØker vi å holde på til han kommer.

Dersom utøveren av innblåsingen

skulle føle seg svimmel og utilpass, skal

han avbryte det kunstige åndedrett og holde pusten inntil han igjen fØler
trang til å puste.
ingen.

Han tar da en hurtig innånding og fortsetter innblås-

Hvis det ikke lar seg gjøre å fortsette innblåsingen (eksempelvis

ved oppkast), gå da over til Holger Nielsens metode.

51
Innblåsingsmetodens viktigste punkter er følgende:
- Rens munnen.
- Legg pasienten på ryggen.
- BØY hodet sterkt bakover og klem igjen neseborene.
- Gap helt opp og legg munnen lufttett omkring pasientens lepper.
- Blås helt ned i lungene.
- Lytt når pasienten puster ut
Tegn på at gjenoppliving lykkes:
- Trekninger i ansikt og armer eller ben.
- Andedrettsbevegelsen kommer av seg selv.
- Pasientens blåhvite farge går over til en svak rødme.
7.3

Sårskader
BlØdninger
Ethvert blodtap virker utmattende.
farligere er den.

Jo hurtigere en blødning foregår, jo

Enhver blØdning må derfor stanses så snart som mulig

eller begrenses til det minst mulige.
De fleste mer overfladiske skader gir blødning fra vener eller samleårer.
Det gir en jevn strøm, enten en sivblødning eller en kraftig strøm av mØrkt
blod.
Ved skader på arterier eller pulsårer
stØtvis i takt med pulsslagene.
store skader.

er blodet lysere, og kommer gjerne

Begge typer blødninger kan foreligge ved

Det er stor pulsåreblødning som er farligst.

Vi må kunne

stanse den raskt.
De stedene på kroppen hvor vi kan klemme en pulsåre mot en knokkel slik at
blodstrØmmen stanser, kaller

vi trykkpunkter.

Slike har vi:
l.

på innersiden av håndleddet (der en vanligvis tar pulsen).

2.

på innsiden av overarmen i furen mellom to muskler; fra armhulen til
ca. midt på overarmen.

3.

Bak på underkjeven.

4.

på siden av halsen.

5.

på siden for nakkegropen og like overfor midten av kragebenet.

6.

Hovedarterien til benet kjennes i lysken, på innsiden av låret, nedenfor ankelknokene og midt på fotryggen.
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Stansing av blØdninger.
Blødninger i forbindelse med sår stanser som regel med en vanlig bandasje.
I motsatt fall skal vi bruke følgende fremgangsmåte:
a.

Øv trykk direkte på såret.

Bruk enkeltmannspakke eller annen kompress, i nødsfall tøy.
b.

Hev det blØdende sted.

Dette skal skje samtidig med trykket på såret.

Den skadede legger vi ned slik at det blØdende sted ligger hØyt.

BIØd~

ningen blir dermed mindre da hjertet må pumpe blodet til såret mot
tyngdekraften.
c.

Legg en trykkbandasje.

Vi plasserer enkeltmannspakken på såret og fester

den med et par bandasjeturer.

Vi legger en gjenstand (sten, lighter,

enkeltmannspakke e.l.) oppå kompressen, og bandasjerer deretter stramt
inn slik at det oppstår et hardt trykk direkte met såret.
skal være så stram at blødningen straks opphører.

Bandasjen

Denne fremgangsmåte

er tilstrekkelig i nær 95% av tilfellene.
Behandling av sår.
Vanligvis dekker vi såret med en steril kompress og fester denne med en ytre
bandasje (enkeltmannspakke).
siden av kompressen.

RØr ikke såret med fingrene, heller ikke inn-

Blodkake, skitt og fremmedlegemer fjerner vi ikke,

fordi blødningen og infeksjonsfaren da vil øke.

Til bandasjering bruker vi

plaster, bind eller trekanttørkle for å få kompressen til å sitte.

Bandasjen

skal vi legge fast og støtt, men ikke for stramt slik at blodomløpet blir
hindret.

Vær oppmerksom på at bandasje som blir våt, krymper når den blir

tørr igjen.
Bagatellmessige sår (skrubbsår) behandler vi ved å rense med benzalkon
(Pyrisept), såpevann eller rent vann.

Rifter som spriker klemmer vi sammen

før vi setter på sårplaster eller tilsvarende, d.v.s. kompress festet med
plaster.

Er såret så stort at vi skjØnner det trenges behandling av lege,

skal førstehjelperen ikke foreta sårrensing, men dekke såret med steril bandasje.
Gnagsår.
Steder som blir utsatt for trykk eller gnidning blir fØrst rØde, senere

opp~

står blemmer og tilslutt sår.

Et

Disse har meget lett for å bli betente.

gnagsår må behandles tidligst mulig.

Allerede rØd hud bør beskyttes med en

bred strimmel vanlig hefteplaster.
Blemmer klippes opp i nedre kant etter rensing med jodbensin.
handles av lege.

Sår bør be-
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Flis i huden.
Sitter flisen overfladisk, kan vi oftest lett pirke den ut med en nål eller
pinsett som vi har sterilisert i en flamme.
annen desinfiserende væske.
ut.

Vask deretter godt med jod eller

Større fliser kan det være nØdvendig å skjære

Med en kniv som vi har sterilisert i en flamme legger vi et snitt over

flisen.

Da lar den seg lett fjerne.

Rens godt og legg en liten bandasje.

Større og dypere sittende fliser skal vi la lege fjerne.
7.4

Frostskader
En forfrysning oppstår ved svikt i varmereguleringen.

Dersom frostskaden

er begrenset til en mindre del av legemet, kaller vi den lokal.

Ved varme-

tap så stort at legemstemperaturen nedsettes, er forfrysningen generell.
En lokal forfrysning får vi i streng kulde med relativt tørr luft.

Den ram-

mer særlig utsatte steder som Ører, nese, kinn, hake, samt hender og føtter.
I likhet med brannskader deles den lokale forfrysning i 3 grader:
Ved l. grad blir huden blek (hvit) og kald fordi hårrørsårene trekker
seg sammen og blodtilførselen i huden avtar.
svak prikking.
tig

behandlin~

Vi føler fØrst kulde og

Siden blir huden stiv og fØlelsesløs, frossen.

Ved rik-

får vi ingen ytterligere skade.

Ved 2. grad er kuldepåvirkningen sterkere og varer lengre.

Kjennetegnet

er blemmer som utvikler seg en eller flere dager etter kuldepåvirkningen.
Disse oppstår nemlig ikke før det skadede sted er tint opp.
Ved 3. grad dannes sår.

Da er vevet varig skadet, ofte med koldbrann

(dødt vev) til følge.
Fotblemmer oppstår også ved temperaturer rundt OOC i fuktig vær.
Langvarig opphold i fuktig terreng ved temperaturer mellom O og 100 kan forårsake hovne, blåligrøde og kalde fØtter.
Generell forfrysning begynner med kuldefØlelse og slapphet.
forsvinner etter hvert som forfrysningen skrider frem.
hagelig "varme" med lyst til å sove.
i full bevisstløshet.

Kuldefølelsen

Det oppstår en be-

Interesseløshet og omtåkethet går over

DØden inntrer på grunn av stans i åndedrettet.

Forebygg frostskader slik:
- Hold varmen inne og steng kulden ute.
klær som ikke strammer, isolerer godt.
tett (ikke å forveksle med lufttett) •

Flere lag luftige og rommelige
Det ytterste laget bØr være vind-
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- Hold klærne rene.

Tettes porene med skitt og fuktighet avtar den varme.-

isolerende evne.
- Unngå svetting.

Det er bedre å løse på klærne og ta av overflØdige plagg

- Mat gir varme, spis godt til måltidene.
under marsj.

Småspis kjeks, sukker eller brød

Det er viktig med rikelig væsketilførsel.

Drikk noe varmt

så ofte som mulig.
- Gå ikke nyvasket.

Barbering foretas om kvelden.

- Masser hendene, ansikt og Ører fØr du går ut i kulden.
- Gni inn med vaselin om kvelden, pudre med talkum om morgenen.
Rynk ansiktet og skjær grimaser.
- Holde øye med hverandre to og to.
- Beveg tærne inne i støvlene, bruk tåladder.
- Ta av skiene under marsj hvis bena blir kalde.
Slå floke, sprett litt opp og ned (ikke med stivfrosne ben).
- Grav snØhule før det er for sent.
Behandling av den lokale forfrysning:
frosne kroppsdel.

LØs klær som strammer.

Tin opp den

Ikke gni eller skrubb, hverken med snØ eller andre ting,

Det vil skade vevet ytterligere og Øke faren for tap av fingre eller tær.
(Nyere erfaringer har vist gode resultater ved en hurtig opptining etter en
spesiell teknikk).

Ved dypere forfrysninger bØr opptining ikke foregå i

marken, men pasienten bØr snarest transporteres til sykehus.
kan tines opp ved å stikke dem under klær mot kroppen.

Frosne hender

Frosne fØtter kan

stikkes inn mellom klærne og huden på en medhjelper.
Ofte inntrer hevelse.

Legg derfor den forfrosne kroppsdel hØyt.

for kraftige bevegelser.

Unngå alt-

Det fører bare til at de stivfrosne blØtdeler

brister.
Skader av 2. og 3. grad må vi behandle som sår i likhet med de tilsvarende
brannskader.

Den videre behandling er en legesak.

La den skadede være helt i ro og tilfør ham varm te, buljong, kaffe eller
melk, unntatt ved bevisstlØshet.

Dekk ham med ulltepper.

Ved generell forfrysning må den skadede hurtigst mulig få varme i kroppen.
Et rom eller telt med vanlig værelsestemperatur er gunstig.
spesielt hvis de er våte.

Pakk ham inn i varme ulltepper.

blodsirkUlasjonen bedre i gang.

Gi varm drikke.

åndedrett ved innblåsningsmetoden.

Ta av klærne,
Masser for å få

Om nødvendig gi kunstig

55
7.5

Snøblindhet
Generelt.
Slike stråleskader fremkalles aven liten del av den kortbØlgete del av det
ultraviolette (UV) spektrum.

Svært mye av disse stråler absorberes i atmos-

færen og når ikke ned til jordoverflaten.

Betydelig mer når ned i større

høyde til fjells der luften også er renere.
teres av snØ og is.

90% av disse strålene reflek-

Ved lavt skydekke eller lett tåke blir mye også reflek-

tert fra undersiden av dette.

I slikt vær der alt er hvitt og konturene blir

borte (white-out), kan UV-strålingen bli relativt stor i forhold til lys intens
iteten.

SnØblindhet og solforbrenning kan derfor oppstå også i tåket eller

overskyet vær, og er også helt uavhengig av temperaturen i luften.
Snøblindhet.
Det foreligger her en stråleskade av det ytterste laget av hornhinnen.

Til-

standen er meget smertefull, med lysskyhet, tåreflod, følelse av å ha sand
i øynene, kramper i Øyelokket og røde, hovne slimhinner.

Behandlingen består utelukkende i å holde seg i mØrke, evt. med en lystett
bandasje.

(Lokalbedøvende dråper har bare meget kortvarig virkning og synes

heller å forlenge tilstanden.)
sykdomsfornemmelse.

Ofte vil en samtidig ha hodepine, kvalme og

En skal også være klar over at tilstanden utvikler seg

videre etter at en har vært i lyset, slik at maksimum av symptomer kommer
flere timer etterpå.
Bruk av briller hindrer snØblindhet.

Fargen på glasset er uten betydning,

idet bare spesialglass som ikke brukes i briller, slipper gjennom nevneverdig
UV-Iys.

Selv vanlige briller vil beskytte.

Farge og mØrkhet velges etter den enkeltes smak og lystoleranse.

på breen

anbefales relativt mØrke glass, og "sungoggles" som beskytter mot reflektert
lys fra sidene, ovenfra og nedenfra.
7.6

Brudd
Brudd oppstår ved ytre vold som slag, støt, vridning eller ved fall.

De syn-

lige ytre skader kan være små.
Generelle regler for førstehjelp ved brudd.
Ro på bruddstedet er første punkt.
risiko for skade av årer og nerver.

Derved hindres smertene og det er mindre
Vi legger derfor en spjelk.

Spjelken

skal rekke forbi nærmeste ledd på begge sider av bruddet slik at bruddendene
blir ubevegelige.

Skinnene til spjelken må være tilstrekkelig lange og stive,

men ikke for tunge og klumpete.

Ofte må vi improvisere med stokker, bord,

lister, skistaver, aviser og lignende.

Til vanlig førstehjelpsutstyr hører
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ferdiglagede skinner.
leggbrudd.

En Cramerskinne egner seg godt til å spjelke arm- og

Den er laget av ståltråd, ser ut som en stige og er lett å forme

etter skaden.

Pappskinner er meget praktiske.

kan slås sammen og tar liten plass.

De er lette å transportere;

Videre kan de skjØtes slik at de får

den tilstrekkelige lengde.
polstring av spjelken er viktig for å hindre trykk og gnag på huden, særlig
på steder hvor knokler ligger like under huden.

Spjelken skal ligge fast,

men ikke slik at blodsirkulasjonen blir hindret.

Den må ikke festes med

bind direkte over bruddstedet.
på vanlig måte.

Ved åpne brudd må vi fØrst behandle såret

Stikker bruddendene ut, bygger vi opp omkring etter at den

sterile kompress er lagt på.
PrØv aldri å få bruddendene på plass.
Leddskader
Forstuing av et ledd får vi ved overstrekking.

Leddkapsel og bånd kan brist8

Ofte kan forstuing være kombinert med brudd.
Ledduttredelse oppstår dersom en belastning gjØr at leddhodet vippes ut av
leddskålen og kiler seg fast utenfor denne.
leddkapselen er alltid skadet.

Ofte er det brudd samtidig, og

En førstehjelper skal behandle skaden som

et brudd og ikke forsøke å sette leddhodet på plass.
7.7

Transport av skadede
Med transport av skadede mener vi enhver forflytning av disse.
vil være avhengig av situasjon, tid og hjelpemidler.
for den skadede å bli på stedet, er flytning påkrevet.

Metodene

Er det direkte farlig
De fleste vil imidler

tid ha mindre vondt av å vente en rimelig tid på skånsom transport enn av å
bli flyttet eller evakuert på en mindre tilfredsstillende måte.
Hovedregelen er at vi alltid må ta hensyn til skaden.
Ved korte forflytninger kan en mann
- brannmannsløft
- stØttemetoder
- vanlig ryggbæring.
To mann:
- gullstol
- vanlig armbæring.

bruke~
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Aktuelle stillinger under transport
a.

Hode og overkroppen hevet.
Ved blødende skader i hode, hals, skulder og brystregionen.
Blødningene minker og det er lettere å puste.

b.

Flatt leie med bena hevet.
Ved hjerneskader bØr ikke hodet ligge lavere enn overkroppen selv om
blodsirkulasjonen er dårlig.

Derimot er det gunstig å heve bena, slik

at tilbake strømning av blod til hjertet blir bedre.
c.

Hele kroppen i skråstilling (ryggleie).
Ved sjokk unntatt ved hjerneskade og bevisstlØshet.

Denne stilling kan

vi få til ved å heve fotenden av båren.
d.

Side-mageleie.
Ved bevisstløshet grunnet sjokk eller andre årsaker.

Videre ved blødende

skader i kjeve, munnhule, luftrør eller ved oppkast.

Vi kan eventuelt

heve fotenden noe for å få blod og oppkast til å renne enda lettere ut.
Denne stilling er i enkelte tilfelle i strid med hovedregelen om å heve
det skadede sted, men ved truende kvelning eller sjokk er det viktigere
å forebygge dette.
e.

Støtte av hode og nakke.
Ved nakkebrudd må hodet og nakkepartiet støttes i den stilling den
skadede inntar.

f.

Ryggleie med pute under nakkegrop og veikrygg.
Ved brudd i ryggsØylen.

g.

StØdig stilling av lemmene.
Ved skader i armer og ben må det skadede lem ligge støttet, eventuelt
hvilende på eller bandasjert inntil andre deler av kroppen.

Benet

eksempelvis støttet på det friske eller liggende fritt og hevet.
h.

Mageleie.
Ved brannsår og andre skader på ryggen hvor ikke noen av de Øvrige
stillingene kan nyttes, legges den skadede på magen.

7.8

Førstehjelpsutstyr
Ingen tjenestemann må dra på reise uten å medbringe førstehjelpsutstyr.
Som et absolutt minimum må regnes enkeltmannspakke og lommeapotek.

Et bil-

apotek kan anbefales, og godt egnet er Norsk Folkehjelps førstehjelpseske
type 9.
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8.

SIKKERHETSFORSKRIFT ER
I tilknytning til den beskrivelse av de farer og usikkerhetsmomenter som
er knyttet til hydrologarbeidet, og hvilke hensyn en skal ta for i størst
m.ulig grad å redusere disse farene er det satt opp noen sikkerhetsregler.
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig bare å sette seg inn i disse reglene,
de

er kun ment som en huskeliste til de forhold som er beskrevet i de

foregående kapitlBr.

Slike regler har liten eller ingen verdi dersom ikke

den enkelte har god kjennskap til bakgrunnen for dem.

Videre er det en

forutsetning at alle har godt kjennskap til alminnelige sikkerhetsregler for
ferdsel i skog og fjell.
Reglene er ordnet i en generell del som refererer til alle typer.' feltarbeido
og en spesiell del for hvert av de hovedområder hvor avdelingen utfører
feltarbeid, på og ved åpent vann, på is, på bre og i skredfarlige områder,
'8. l

Generelt

1.

Ingen skal sendes ut på selvstendig feltarbeid uten på forhånd å være
lært opp aven erfaren tjenestemann.

2.

Orienter din assistent om arbeidet og sikkerhetsreglene før dere begynn
arbeidet.

3.

La kontroll av utstyret være begynnelsen på arbeidet.

4.

Før en arbeidsoppgave utføres skal en tenke igjennom de sikkerhetsmessige sider ved oppgaven slik at egen og andres sikkerhet og eiendom
ikke settes på spill av vanvare.

5.

Ved feltarbeid skal det medbringes enten enkeltmannspakke og lommeapotek eller f. eks. Norsk Folkehjelps førstehjelpseske, type nr. 9.

8.2

På og ved åpent vann

1.

Bruk ikke kjølbåt ved store vannhastigheter (over ca. 1,5 ml sek. )

2.

Vær ekstra varsom ved bruk av gummibåt.

3.

Mål ikke alene i båt.

4.

Både du og din hjelpemann skal bruke godkjente redningsvester.

5.

To må aldri stå oppreist samtidig i båt, heller ikke må to samtidig
ta tak i opphengt wire.
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6.

Bruk ikke gammel eller skjØtt wire, vær skånsom med wiren.

7.

FØr du ror over wiren, forviss deg om at du kan komme i land på
motsatt bredd.

8.3

8,

Etterstram wirene før du måler fra måle-bru.

9.

Dra deg aldri alene i båten langs wiren uten å ha ballast akter.

10,

Hold orden i båten.

IL

Forlater du opphengt wire, merk den skikkelig.

På is
1.

Gå aldri ut på ukjent is uten å undersøke iskvaliteten.

Z.

Skibindinger skal være løse når ski brukes på usikker is eller is
av ukjent kvalitet.

3.

Ispil eller ispigg bØr brukes til sondering av isstyrken.

4.

Redningsvest bør brukes, spesielt dersom man må ferdes alene
på ukjent eller usikker is.

5.
8,4

Slik ferdsel bør imidlertid søkes unngått.

Tau bør brukes når to eller flere ferdes på ukjent eller usikker is.

På bre
l.

Gå aldri alene på en br e.

2.

Bruk hensiktsmessige og varme klær.

3.

Gå om mulig på ski i de områder av breen som er snødekket.

4.

Bruk helst stegjern på støvlene i blåisområder og alltid dersom
det finnes sprekker.

5.

Forsøk mest mulig å unngå vanskelige områder av breen.

Ta aldri

sjanser.
6.

Det skal brukes tau når en ferdes i sprekkområder eller i helt ukjente
områder av breen.

7.

(Tauet skal være stramt under gang. )

Det skal alltid brukes sikring når faren for gjennomslag er stor eller
når en ferdes i særlig bratte heng med fare for utglidninger.

8.

Ved passering av snØbruer skal det alltid brukes tau.

Det skal også

sonderes og bare en person skal bevege seg om gangen.
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9.

I den utstrekning det er mulig bØr det være tre personer når en
ferdes i områder av breen hvor den er sterkt oppsprukket eller det
er stor fare for gjennomslag.

Må to personer likevel gå i slike om-

råder skal de ha på og med seg sikringsutstyr.
10.

Minst en deltaker skal ha erfaring i rednings teknikk når en ferdes i
farlige områder.

Il.

For å benytte scooter på bre må en være opplært i bruk av scooter og
dessuten være godt kjent i, eller vel informert om, det området en skal
ferdes i.

12.

Bare en person skal sitte på scooteren.

Den eller de andre kan henge

etter i tau.
8.5

I skredfarlige områder
l.

Gå helst ikke alene i skredfarlig terreng.

Kryss ikke skredfarlige

partier alene.
2.

Ta hensyn til store nysnØmengder, enten de er kommet som nedbør eller
med vind.

8.6

Vær ekstra oppmerksom på bratte hellinger med store

3.

Gå ikke ut på en hengeskavl.

4.

Alle bør medbringe lavinesnor.

snødybd~.

Fjellreglene
Som et siste punkt er her gjengitt de 9 fjellreglene.

En liten brosjyre med

nyttige råd i denne forbindelse kan fåes fra Den norske turistforening.
Her følger reglene
l.

Legg ikke ut på langtur uten trening.

2.

Meld fra hvor du går.

3.

Vis respekt for været og værmeldingen.

4.

Lytt til erfarne fjellfolk.

5.

Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer.
og det utstyr fjellet krever.

på lengre

turer~

Ta alltid med ryggsekk
Alltid spade!
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6.
7.
8.
9.

Husk kart og kompass.
Gå ikke alene.
Vend i tide, det er ingen skam å snu.
Spar på kreftene og grav deg inn i snØen om nØdvendig.

