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Skred/Ras Sør-Norge 2016
28 snøskred i 2016

(35 inkl. jordrasras/steinras)



Skred/Ras Sør-Norge 2017
18 snøskred hittil i 2017

(23 inkl. jordrasras/steinras)
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Skredet v Haugastøl







Skredet v Haugastøl – utdrag fra HRS logg

Situasjon
• 15. mars 17 
• 12:23 Til: HRS Fra: AMK Oslo

• Spør om vi kjenner til snøskred i omr Haugastøl. Neg,  De har SLA Ål på vei og kaller 
ut SLA Bergen

• HRS Tiltak:
• Utalarmerer SeaKing Sola og skredgruppa
• Sjekker med LRS Nordre Busk - Har på veldig dårlig tlf fått melding om 

at skred har gått og mann savner sin datter
• 12:31 HRS mottar posisjonsmelding fra SPOT via Houston, Tx
• 12:35 Til: HRS Fra: AMK STAVANGER

• Har fått skredalarm. Spør hvor det er. HRS bekrefter posisjon
• 12:36 Til: HRS Fra: LRS N-BUSKERUD

• Melder om mottatt mld om skred. Politipatrulje er på vei. Uvisst ETA. HRS info om tiltak. 



Skredet v Haugastøl – utdrag fra HRS logg

• 12:47 Til: HRS Fra: GEOS IERCC
• Hello,This is the IERCC, we have received a SOS activation from an InReach device 

registered to XXXXX XXXXX. It has been confirmed that its a group of 6 people that have 
experienced an avalanche (1 is missing, 5 are safe)and need emergency services to their 
location. The most recent coordinates are 60°33'13.9"N 7°44'43.2"E (60.553722, 7.746026). 
Please confirm that you will be sending emergency services to their location.

• 12:49 Til: HRS Fra: LRS
• Kommer opp med opdatert pos. Har fått at det er vekslede forhold, Tåke og snødrev nå

• 12:50 Til: HRS Fra: LRS SØR VEST
• Melder at det er to lavinehunder på veg til 330 skv. Begge er kvalifisert som IL.

• 12:51 Til: HRS Fra: NRH - Beredskap N-Buskerud
• Kan skaffe NRH ekvipasje fra Tyin og Rygge. Ønsker lufttransport.

Værforhold tilsier noe annet.
Ber de fra Tyin kjøre. 2-3 hunder.
Ber sjekke om finnes ledige i Hordaland. Ok. Vil sjekke.
Sender fra Stavanger. Uvisst om de når frem. Mottatt v/NRH.





Skredet v Haugastøl – utfordringer
• Dårlig vær 

• kl 13–18 Snø -2° 1,2 – 3,7 mm Stiv kuling, 17 m/s fra vest-nordvest

• Ikke mulig å fly inn i området
Ø forsinkelse av mannskap/hunder/utstyr
Ø ikke bilvei fra Haugastøl – ca. 7 km
Ø Står igjen med at snøscooter og tog må benyttes fra Haugastøl

Ø dårlig sikt også for snøscooter –> redusert hastighet

• I grenseområdet mellom 2 politidistrikt
Ø varsling/samkjøring/koordinering av ressurser fra 2 PD
Ø ekstra kommunikasjon/formidling/koordinering på ledelsesnivå LRS <-> LRS 

og LRS <-> HRS <->LRS
Ø muligheter for informasjonstap

• Kommunikasjon
Ø Kommunikasjon mellom LRS/IL og Togleder/togfører

Ø Forskjellige kommunikasjonssystemer – ikke interoperabilitet
Ø Nødnett vs GSM-R



Skredet v Haugastøl – Erfaring fra LRS/OL
1. Varslingsprosedyrer og andre prosedyrer

• Har "Skredknapp" på ICCSen. Denne ringer opp ARG Langfjella Skredgruppa Hallingdal, 
Hemsedal skipatrulje og AMK. Skredknappen ble oppringt, og info ble gitt. Opplevde at 
det ble en del "rot" i kommunikasjonen. 

• Forbedringsforslag; to Skredknapper. En for profesjonelle; HRS, AMK og IL-politi. Dette 
for å evt få bistand av HRS til sikker lokalisering, samt få lokalkunnskapen til IL om sted, 
vær, oppmøtested mm. Skredknapp 2 bør inneholde de frivillige. 

• Burde ha varslet nabodistrikt i forhold til tilgjengelige ressurser mm. Samt hatt en 
avklaring med HRS ift varslinger og om HRS kunne ha bistått med varslinger. 

• LRS varslet HRS for sent, prioriterte å varsle andre som skulle ut først. Det var feil og noe 
av grunnen til ønsket om HRS inn på Skred1 på ICCSen.  

2. Samarbeidet med redningsressursene 
• Samarbeidet med ressursene på stedet fungerte meget bra. Alle enheter var disiplinerte 

på samband, og det fungerte bra til tross for at så mange var i samme TG. 
• Tilbakemelding på at NRH hadde stanset underveis for å ta med Recco- utstyr fra en Sea 

King og at hundene derfor ble forsinket. Uavklart i ettertid, men to ekvipasjer ble flydd til 
Geilo med Sea King, hvor Recco- utstyret var. Så kan ikke se at dette forsinket noe. 

3. Kommunikasjon mellom togfører/togleder og OL/IL 
• Bane Nor krevde at kommunikasjonen gikk via LRS før de kunne kjøre togene mellom 

Haugastøl og rasstedet. Resultatet ble forsinkelse i kommunikasjonen. Tilbakemeldinger 
fra IL og mannskapene at mulig sviktende kommunikasjon førte til 20-25 min forsinkelse 
av redningshunder til skredet.



Skredet v Haugastøl – Erfaring fra LRS/OL
4. Læringspunkter ift redningsaksjoner under dårlige værforhold

• Har skjønt i ettertid at beredskapstoget som sto stasjonert på Voss var tidligere klart enn 
det som fremkommer i vår logg. Men ser samtidig at det ble stående å vente på ressurser 
som kom med Sea King vest fra. Det var andre ressurser tilgjengelig på Finse som kunne 
ha vært plukket opp med toget, men disse var ukjent for oss på aksjonstidspunktet.  

• Røde Kors har en beltevogn tilgjengelig på Haugastøl. Ukjent hvorfor denne ikke ble 
brukt, men den var ute av drift da vi var på øvelse der i januar. Mulig forklaring.

5. Håndtering av skredhendelser generelt 
• Godt planverk er meget viktig, men aller helst god lokalkunnskap hos egne og eksterne 

ressurser. Det er i følge planverk for ulykker langs høyfjellstrekningen på Bergensbanen 
tilgjengelig beltevogner, den tidligere nevnte på Haugastøl, men også på Tunhovd og i 
Lærdal. Vi er prisgitt gode kunnskaper og vurderinger fra de som skal ut i fjellet. 

6. Andre erfaringer fra hendelsen 
• Aldri gi opp! 
• Tidlige avklaringer mellom HRS, AMK og evt nabodistrikter. Hvem gjør hva og be om 

hjelp av andre til å utføre. 
• LRS/OL mener følgende punkter var suksessfaktorer under denne hendelsen:

• kommunikasjon mellom ressursene- nødnettet fungerte meget bra og var en 
særdeles viktig faktor. Felles situasjonsforståelse og god sambandsdisiplin. 

• Kunnskap og erfaring hos både mannskaper ute i felt og på OPSen- dette kommer 
gjennom trening og samarbeid




