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Utfordring - dårlig vær

• Umulig å fly inn til skredet

• Vanskelig å ta seg fram med scooter og lokalisere skredet

• Responstiden ble forlenget – noe som er svært kritisk ved 
en slik ulykke

• Utfordret sikkerheten til mannskapene



Vurderinger og prioriteringer

•Skaffe oversikt over tilgjengelige ressurser og disponere disse 
effektivt

•Alle kommuniserte i samme talegruppe – SAMVIRKE
• Rask informasjon ut til alle mannskapene
• Lik situasjonsforståelse
• Sambandsdisiplin er viktig

•Lokalisering av skredet 
• Det ble oppgitt flere posisjoner i tidlig fase



Vurderinger og prioriteringer

•Effektiv redningsinnsats og sikkerhet for mannskapene
• Vurdering av mest effektiv og sikker veg  og transportmåte inn til skredet
• Vær, terreng, 
• Mannskapene ble utstyrt med S/M utstyr og registrert før de dro inn i 

skredområdet
• Bruk av tog til transport av mannskap og utstyr 

•Best egnet medisinsk personell så nærme pasienten som mulig
• Mannskapene på første ambulanse ble sendt inn i skredområdet



Vurderinger og prioriteringer

•Plassering av ILKO
• Primært så nært skredet som mulig
• Været eliminerte gevinstene ved å plassere ILKO i skredområdet
• Viktig å prioritere transport av søkemannskaper inn til skredet
• ILKO  og oppmøtested for mannskaper på Haugastøl sørget for god oversikt 

over ressursene som ble sendt inn i skredet

•Etablere en innendørs base ved skredet
• Lokalkunnskap blant redningsmannskapene sørget for rask tilgang til en 

vokterbolig like ved skredet. 
• Ambulansepersonell sørget for å klargjøre og drifte denne
• Ble også benyttet som samlested for de pårørende



Suksessfaktorer

•Mannskapene kjenner hverandre godt 
• Felles øvelser
• Samarbeidsforum
• Små forhold som gjør at vi omgås også utenom tjeneste og oppdrag
• Kjenner kapasiteter og begrensninger hos hverandre

•Bruk av tog til transport og evakuering
• Effektiv, sikker og komfortabel transport av mannskaper inn til skredet
• Effektiv og skånsom evakuering av pasienten



Suksessfaktorer

•Pasienten i fokus
• Gjennom blant annet TAS kurs har mannskaper fra alle nødetater blitt 

bevisste på å ha pasientens behov i fokus. 
• Prioritering av ressurser inn i skredet – hva er det viktigste først?
• Effektiv evakueringskjede – ha alt klart og en god plan når den skredtatte blir 

funnet

•Vinterkurs for politimannskapene
• Fokus på fjellredning
• Samtrening med andre nødetater og aktører i redningstjenesten lokalt og 

personell på operasjonssentralen
• Kursene har blitt avholdt i samme området som ulykken skjedde



Suksessfaktorer

•Beredskapsplaner og utplassering av materiell
• Det er laget beredskapsplaner for både riksveg 7 og Bergensbanen
• Det er forhåndslagret utstyr på Haugastøl med tanke på redningsaksjoner

•Politiet i Hallingdal har faste innsatsledere
• Bedre kompetanse i rollen som innsatsleder
• Bedre kompetanse på redningstjeneste
• Er med på å bygge opp kompetanse og ferdigheter hos de øvrige 

politimannskapene



Egen opplevelse og erfaring

•Det var en voldsom bonus å lykkes med å redde ut en person i 
live, når forutsetningene var så dårlig som de var 

•Aksjonen viste oss at man aldri må gi opp, uansett hvor lang tid 
det går eller hvor mye utfordringer man møter

•Nytten av å bruke jernbanen viser at det er viktig å tenke litt 
"utenfor boksen" og tenke praktiske og effektive løsninger på 
tvers av det som er etablert gjennom planverk



Egen opplevelse og erfaring

•Erfaringer fra øvelser og kurs på tvers av nødetatene har vært 
viktig for å ha fokus på samme mål og trekke i samme retning 

• Pasienten i sentrum
• Utfylle og hjelpe hverandre, på tvers av etatene 

•Det er viktig å evaluere innsatsen selv om mye fungerte bra og 
utfallet av aksjonen var positivt. Det er viktig å avdekke 
eventuelle tilfeldige årsaker til at det gikk bra


