
Referansehåndbok
ELEMENT Barryvox® 

NORSK

ELEMENT Barryvox® er tenkt brukt innen ulike
former for vintresport både utenfor og innenfor
preparerte bakker. All snø- og fjellsportsaktivi-
tet er potensielt farlig. Kunnskap og erfaring er
viktig for å redusere risikoen for skader eller

død. Unngå ferdsel i upreparert terreng uten
fører eller nødvendig utdanning/trening. Bruk
alltid sunn fornuft. Bedriv ikke slike aktiviteter
alene.
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REGISTRERING OG SERVICE

Servicesteder Informasjon om service og reparasjon samt en liste over alle servicesteder verden
over finner du på:  www.mammut.ch/barryvox (-> Service)) 

Sveits Mammut Sports Group AG, Birren 5, CH-5703 Seon 
Phone: +41 (0)62 769 81 81
email: info@mammut.ch

Europe og ikke Mammut Sports Group GmbH, Mammut-Basecamp 1, DE-87787 Wolfertschwenden
oppførte land Phone: +49 (0) 8334 3620 300 
         email: eu.customerservice@mammut.ch

USA og Canada Mammut Sports Group Inc., 458 Hurricane Lane, Suite 111, US-Williston, VT 05495
Phone: +1 800 451 5127 
email: info@mammutusa.com

Registrer din ELEMENT Barryvox® i dag!
Ved registrering av apparatet får du eksklusiv tilgang til Barryvox Community. På den måten kan vi gi deg in-
formasjon om optimalt servicetidspunkt, tekniske tips, nyeste kunnskap innen skredforskning, samt muligheten
for softwareoppdateringer. Dersom du registrerer med en gang, er flere av ytelsene gratis!

www.mammut.ch/barryvox

Registrer din ELEMENT Barryvox® på:

© Copyright by Mammut Sports Group AG
Illustrasjonene og skredredningskompetansen er underlagt opphavsrett og levert av Genswein. Alle rett-
igheter er reservert. Tekst, tekstutdrag, bilder og diagrammer er alle underlagt opphavsrett. Innholdet
kan ikke gjengis eller kopieres uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. For videre bruk og publisering for
pedagogiske formål, kontakt Mammut Sports Group AG. 

Mammut og Barryvox er registrerte varemerker for Mammut Sports Group AG. Alle rettigheter reservert..
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AVALANCHE RISK MANAGEMENT

Avalanche Training Centers
Mammut gir deg muligheten til gratis å øve søk
med sender/mottaker i ulike regioner. Ved siden av
omfattende informasjon om analyse av skredsitua-
sjonen, har du mulighet til å søke etter sendere
som allerede ligger under snøoverflaten. Senderne
aktiveres etter tilfeldighetsprinsippet.

Mammut har i mange år engasjert seg i «Avalanche
Risk Management» [a.r.m.] med det mål å øke sik-
kerheten til vintersportsutøvere. Dette ved hjelp av
bedre utstyr, formidling av Knowhow og målrettet
trening.

Redningsutstyr
Med ELEMENT Barryvox®, søkestang, spade og air-
bagsystem, tilbyr Mammut et komplett sortiment av
skredredningsutstyr. 

Mer informasjon om [a.r.m.] eller Mammut pro-
dukter finner du på: www.mammut.ch

Mammut og Snowpulse Airbag System:
Ved bruk av Mammut eller Snowpulse Airbag
System økes sjansen for at brukeren holder
seg på overflaten. Dermed reduseres sann-
synligheten for en fullstendig begravning be-
tydelig.

Håndløkke

- tast

Display

SEND kontrollampeHovedbryter

Høytaler

FORSIDE

http://www.mammut.ch
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En digital 3-antenneenhet med fokus på det essensi-
elle. ELEMENT Barryvox® skiller seg ut takket være
dens brukervennlighet og klare instruksjoner. ELE-
MENTs enknappsbetjening og oversiktlige skjerm gjør
enheten svært brukervennlig. Den garanterer et raskt
og presist søk. Signalanalyse, en liste over skredtatte
og en markeringsfunksjon, er flere funksjoner for raskt
og pålitelig kunne takle selv komplekse situasjoner
som involverer flere begravde personer. Det ekstremt
robuste huset gir god beskyttelse mot slag eller knus-
ing. For ytterligere informasjon om vedlikehold av
Mammut barryvox enheter, se
www.mammut.ch/barryvox.

Hjertelig til lykke med kjøpet av din nye ELEMENT
Barryvox®.

Denne håndboken gir deg en innføring i funksjon og
bruk av ELEMENT Barryvox®. 

En sender/mottaker beskytter ikke mot skred!

Som utøver av utendørsaktiviteter må du arbeide in-
tensivt med skredforebyggende tiltak og planlegge
turene grundig. Kameratredningen – det eneste mid-
del dersom ulykken skulle være ute – må øves på
ofte. Bare på den måten kan du finne og grave frem
kameratene raskt og effektivt. Selv med trening og
alle tekniske fremskritt kan langt fra alle som be-
graves fullstendig, reddes i live. Begraves man i et
skred, innebærer det alltid livsfare.

Viktig informasjon om disse temaene finner du i ka-
pitlene om «Kameratredning» on «Precausiones bási-
cas sobre avalanchas».

ELEMENT Barryvox® –  Made in Switzerland

Vår fortid forplikter. Mammut og Barryvox har en over
40 år lang tradisjon med høyverdige kvalitetspro-
dukter «Made in Switzerland». Fra første designer-
skisse via utviklingen frem til og med ferdigstillelsen,
har alt blitt fremstilt i Sveits.

Enheten er kompatibel med alle enheter som svarer
til normen EN 300718, og arbeider på frekvensen
457 kHz.

Følgende dokumenter for Barryvox sender/mottak-
ere er tilgjengelig på 
www.mammut.ch/BarryvoxManual:

Barryvox Legal and Regulatory Guide

Inneholder informasjon om den normative og lovlige
bruken av enheten, garanti og reparasjon, samt re-
gionen og landsspesifikke forskjeller i anvendelsen
av W-Link dataoverføring. 

Barryvox Nødplan 

Klistre beredskapsplanen på baksiden av batt-
erilokket. Den viser elementære trinn for en vel-
lykket kameratredning. 

Barryvox Bruksanvisning 

Den korte bruksanvisningen er praktisk å ha med
seg underveis.

Barryvox referansemanual 

Referansemanualen er en omfattende informasjons-
ressurs for din Barryvox. Den inkluderer en total
systemoversikt, informasjon om vedlikehold og
feilsøking, samt organisering av redning, utgraving
og skredforebygging .

Barryvox Application Safety Guide

I tillegg til referansehåndbok inneholder Barryvox
Application Safety Guide omfattede informasjon om
vedlikehold, sikker drift og mulige kilder til forstyrr-
elser. Særlig oppmerksomhet gis håndteringen av
kurssett med mange s/m enheter.
(www.mammut.ch/Barryvox)
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1.2   Betjening av tastene  

ELEMENT Barryvox® kjennetegnes ved sin lette og
klare betjening. Styringen gjøres ved hjelp av tasten
på siden. Tastens funksjon blir alltid vist til høyre i
displayet.

Eksempler:

-tast: 
3Marker

-tast:
Gruppesjekk
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1.        Betjeningskonsept og oversikt over funksjoner

1.1       Hovedbryter OFF / SEND / SEARCH

Hovedbryteren befinner seg på enhetens overside og lar seg skyve når tasten blir trykket ned. Ved sideveis
trykk på hovedbryteren kan man til enhver tid slå tilbake til SEND. I venstre stilling OFF er enheten av, i midtre
stilling SEND befinner enheten seg i sendemodus, og i høyre stilling SEARCH er søkemodus aktivert. For å
sette enheten til OFF, må i tillegg en liten sikkerhetsknapp trykkes inn.

Forsikre deg alltid om at bryteren også fester seg mekanisk for å forhindre en ufrivillig tilstandsendring.

BETJENINGSKONSEPT OG OVERSIKT OVER FUNKSJONER

OFF

OFF SEND SEARCH OFF SEND SEARCH

OFF -> SEND SEND -> OFF

OFF SEND SEARCH

SE
AR

CH

OFF SEND SEARCH

SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND
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COCKPIT SØKEMODUS

SI
GN
AL
SØ
K

GR
OV
SØ
K

Kapittel «Søk»

FI
N
SØ
K

Kapittel
«Finsøk»

Kapittel «Automatisk
 tilbake til SEND»

Kapittel «Automatisk
 tilbake til SEND»

Kapittel «Automatisk
 tilbake til SEND»

FL
ER
E 
SK
RE
D
TA
TT
E

Kapittel
«Søk etter flere skredtatte»

Kapittel «Begrensninger»
og «Søk etter flere skred-
tatte»

Kapittel «Begrensninger»

Kapittel
«Signalsøk»

SL
Å 
AV
 O
G 

TI
LL
EG
GS
IN
FO
RM
AS
JO
N

1 2

Kapittel «Periodisk
 kontroll» og «W-Link»

SEND -> OFF
Kapittel 
«Hovedbryter»

OFF SEND SEARCH

3

12

COCKPIT SEND /  SØK /  GRUPPESJEKK
SE
N
D
EM
OD
US 1 2 3

Kapittel
«Sendemodus»

Kapittel «Batteriindikator»
og «slå på enheten»

OFF

OFF SEND SEARCH

OFF -> SEND
Kapittel 
«Hovedbryter»

SE
N
D
 –
>
 S
EA
RC
H

SE
AR
CH
 –
>
 S
EN
D

1 2

Kapittel
«Sendemodus»

Kapittel «Søk»SEND ->SEARCH
Kapittel 
«Hovedbryter»

1 2

GR
UP
PE
TE
ST

Kapittel
«Gruppetest»

Kapittel
«Gruppetest»

Kapittel
«Gruppetest»

Kapittel «Batteriindikator»
og «slå på enheten»

Kapittel
«Gruppetest»

Kapittel
«Sendemodus»

OFF SEND SEARCH

1 2

Kapittel
«Sendemodus»

Kapittel «Søk» SEARCH -> SEND
Kapittel
«Hovedbryter»

SE
AR

CH

OFF SEND SEARCH

3

5 sek. nedtelling
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2.4     Håndtering av Barryvox

Som alle sender/mottakere inneholder også
Barryvox ferrit-antenner som er ømfintlig overfor
slag. Behandle derfor enheten med stor varsomhet!

Oppbevar enheten og bæresystemet på et tørt sted,
skjermet for ekstrem kulde og varme, samt direkte
solstråling. 

Det blir på det sterkeste anbefalt å gjennomføre
periodiske kontroller av enhetens funksjonsevne (se
kapittel «Periodiske kontroller»). 

2.5     Forstyrrelser

Det er en hovedregel at det ikke skal befinne seg
andre elektroniske apparater (f.eks. mobiltelefoner,
samband, hodelykter) metalldeler (f.eks.
lommekniver, magnetknapper) eller en annen S/M
enhet i nærhet (20 cm i SEND; 50 cm i SEARCH) av
en påslått sender/mottaker. Brukere av pace-
maker anbefales å bære enheten i en sikker
bukselomme (ingen vitaldata registrering). Ang. på-
virking av pacemakeren, følg produsentens anvis-
ninger. 

Under søket skal enheten alltid holdes min. 50 cm
unna slike gjenstander, og hvis mulig slås elektron-
iske apparater av. Vær oppmerksom på at elektron-
isk utstyr som brukes av andre redningspersoner
kan forstyrre søket. Dette gjelder også mobiltele-
foner, derfor er det svært anbefalt å slå av telefoner
som ikke er absolutt nødvendig!
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INNSTILLINGER 

2.        Innstillinger

2.1       Førstegangsbruk

Før du tar i bruk enheten din, må beskyttelsesfolien
på forsiden fjernes og nødplanen klistres på batteri-
dekselet på enhetens bakside. 

2.2       Innsetting og bytte av batterier

Bruk utelukkende Alkaline (LR03/AAA) batterier av
samme type. Sett alltid inn 3 nye batterier av
samme type. Blir batteriene tatt ut (f.eks. ved
lengre bruksopphold om sommeren) må de samme
3, eller 3 nye batterier settes inn. Bruk aldri opp-
ladbare batterier, og bytt alltid ut alle batterier
samtidig.

Påse at dekselet lukkes skikkelig og at batteriene
holdes tørre. Undersøk med jevne mellomrom batteri-
rommet og rengjør, evt. tørk hvis nødvendig. Fuktighet i
batterirommet kan forårsake korrosjon. Kontaktene
skal ikke berøres med hendene.

2.2.1    Viktige punkter ved bruk av alkaline
 batterier av typen LR03/AAA

Ved lagring eller dersom enheten ikke brukes på lang
tid (sommer), skal batteriene tas ut og batteri-
dekselet stå åpent. Det gis ikke garanti til enheter
med irrede batterier! Når batteriene settes inn igjen,
bruk de samme 3 batteriene, eller 3 nye batterier. 

2.3     Justering av bæresystem

Ajuste el sistema de transporte del ARVA a su talla
(Kapittel «Bæremåter»).

1

2

VIDEOVIDEO

NO

http://www.youtube.com/watch?v=tnhRSv5IN7k&feature=youtu.be


Forberedende oppsett  
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2.7       Slå på enheten

Når hovedbryteren skyves fra OFF-stilling og over i
SEND- eller SEARCH-stilling, slår enheten seg på.
For å skyve hovedbryteren fra OFF til SEND eller
SØK, må hovedbryteren frigjøres ved å trykke ned
knappene på toppen.
Under oppstarten gjennomfører enheten en selvtest.
Mikroprosessorsystemet, antennene, sensorene og
displayet sjekkes. 
Er resultatet av selvtesten tilfredsstillende, bekreftes
dette ved at «OK» vises i displayet. 

Den gjenværende batterikapasiteten blir angitt i pro-
sent. 
Feiler selvtesten, blir det vist en feilmelding i 20 se-
kunder, og du advares med en akustisk alarm. Be-
tydningen av de ulike feilmeldingene finner du i
kapittel «Feilretting» .

Test din Barryvox hjemme før turen. Slå enheten på,
og overvåk selvtesten og batterinivået. Dette gir deg
muligheten til å bytte dårlige batterier og eventuelle
feil kan repareres på forhånd.

2.8     Batterikapasitet

I den følgende tabellen finner du grove anslag av
batterikapasitet.
Batterikapasiteten kan kun gjengis korrekt dersom
enheten settes i drift slik det er beskrevet i kapitlet
«Innsetting og bytte av batterier».
Lave temperaturer, alder og produsent kan påvirke
batterienes levetid og påvirke batterinivåmålingens
nøyaktighet negativt.

100%: Normative krav 
(= minimumskrav) 
min 200 timer SEND ved 10°C
etterfulgt av 1 time SEARCH ved
10°C

Typiske verdier for ELEMENT
Barryvox® med alkaline batteri:
250 timer SEND ved 10°C. Målt
med Duracell ULTRA (første batt-
erisett).

Mindre enn          Batteriene må byttes så raskt   
20%              som mulig!
eller 0%        Nødreserve på 20%.
                           Gjenværende maksimum 20

timer i SEND modus og mak-
simum 1 time søkemodus.

Er batterikapasiteten mindre enn 20% eller ukjent
ved oppstart, advares du ved en akustisk alarm.

2.6       Bæremåter

Uavhengig av bæremåte skal enhetens forside (dis-
play) alltid vende mot kroppen!

2.6.1    Bæresystem (anbefalt bæremåte)

Bæresystemet festes utenpå det innerste plagget
før turen begynner (som vist på figuren) og bæres
på kroppen under hele turen. Apparatet skal alltid
være dekket av et klesplagg. Enheten plasseres i
bæresystemet som vist på figuren. Enheten skal all-
tid være forankret i bæresystemet ved hjelp av
håndløkkens røde karabiner.

2.6.2    Bæremåte i bukselomme

Dersom du bærer
Barryvox i bukselommen,
må glidelåsen være igjen
under hele turen. Bruk
kun en sikker
bukselomme som vist på
figuren. Fest håndløkken i
buksen eller tre den
gjennom beltet.
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FORBEREDENDE OPPSETT 

VIDEOVIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=ERnZ0EGYjC0&feature=youtu.be


Comprob grupo SEND Gruppetest SEND

SEND Gruppetest

DELTAGERELEDERDELTAGERELEDER

SINGEL GRUPPETEST DOBBEL GRUPPETEST
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Dobbel gruppetest

Vi anbefaler å gjennomføre dobbel gruppetest en
gang i uken og når det kommer nye deltagere i tur-
følget. Både SEARCH og SEND funksjonen testes in-
dividuelt! Medlemmene i gruppen aktiverer
gruppetestfunksjonen på sin sender/mottaker, eller
setter den på et lavt mottaksnivå. Gruppelederens
enhet er i sendemodus og undersøker om alle
gruppemedlemmene kan motta. Deretter slår alle
gruppemedlemmene enheten sin over i sendemo-
dus, og gruppelederen aktiverer gruppetestfunk-
sjonen på sin enhet or sets the transceiver to a low
receive volume. Nå undersøkes sendemodusen til
alle deltakerne. Til slutt setter gruppelederen sin
enhet i sendemodus.
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FORBEREDENDE OPPSETT 

2.9     Gruppetest

Singel gruppetest

Før en gruppe forlater sitt oppholdssted, må alle
medlemmer av gruppen sjekke enheten sin. Ved
gjennomføringen av testen aktiveres gruppetest-
funksjonen kun på en av enhetene. Gruppetesten
aktiveres ved at en valgfri tast trykkes innen de
første 5 sekunder etter at du har slått enheten over
fra OFF til SEND. Etter noen sekunder aktiverer en-
heten gruppetesten automatisk. Sjekk nå om
sender/mottakeren til alle deltakerne befinner seg i
SEND-modus. Testen er tilfredsstillende dersom du
hører tydelige pipetoner når du passerer hver enkelt
deltaker i den angitte testavstanden.

Ved å ha stor nok avstand mellom deltakerne ute-
lukkes gjensidig påvirkning.

Testavstanden må ikke gjøres mindre fordi det i
vesentlig grad påvirker testens pålitelighet. Dersom
det ikke høres noen pipetone på den angitte tes-
tavstanden, må man ikke bruke den testede en-
heten.

Hvordan løse problemet:
1. Kontroller at enheten står på SEND.
2. Bytt batterier.
3. La enheten testes av produsenten 
   (kapittel «Service og reparasjon»)

Etter 5 minutter i gruppetestmodus slår enheten
seg automatisk tilbake til SEND. Før dette skjer
varsles brukeren med en alarm. Du har da 20 se-
kunder til å trykke en valgfri tast for å forhindre at
enheten slår seg over til SEND. Etter endt grupp-
etest må det slås over i sendemodus. For å gjøre
dette trykkes tasten.

Dersom din ELEMENT Barryvox® oppdager at den
kontrollerte enhetens sendefrekvens avviker fra
normforskriften, vises en E6 advarsel. Gjenta i dette
tilfellet testen med 5 meter mellom deltakerne for å
kunne identifisere den ødelagte senderen. Slike en-
heter må kontrolleres/repareres av produsenten.
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4.1      Søkefaser

Søk etter skredtatte inndeles i ulike faser:

•       Signalsøk

•       Grovsøk

•       Finsøk

•       Punktsøk

20

SENDEMODUS (SEND)

3.        Sendemodus (SEND)

Sendemodusen er normal driftsform i alle områder
hvor det er fare for skred. Hver gang SEND modus
blir aktivert, bekreftes det med en trippel to-
nerekke.
Enhver signalimpuls som sendes, blir overvåket.
Når testen har et positivt resultat, blinker den røde
SEND-kontrollampen.
LCD displayet slår seg automatisk av i sendemo-
dus, men kan aktiveres ved ett trykke på tasten.

4.        Søkemodus (SEARCH)

Selv om enheten er enkel i bruk, kreves det
trening for å kunne bruke den effektivt. Vi anbe-
faler derfor at du trener søk etter skredtatte
regelmessig.
Elektroniske apparater og metalldeler kan på-
virke og umuliggjøre søket.
Mer om dette i kapitlet  «Forstyrrelser». 

Vær oppmerksom på at elektronisk utstyr som
brukes av andre redningspersoner kan forstyrre
søket. Dette er like gyldig for mobiltelefoner. Derfor
anbefales det på det sterkeste å slå av telefoner om
ikke de er en absolutt nødvendighet. 

Vær oppmerksom i begynnelsen og under søket at
redningspersonellets sender/mottakere ikke sender,
eller utilsiktet slås over til SEND.

Det gir ikke mening å sette sammen spade og
søkestang før du går inn i skredet. Behold rygg-
sekken med alt utstyr på kroppen! Montert spade
og søkestang er bare en hindring ved signalsøk og
innflygning. Ta av ryggsekken og sett sammen
søkestang og spade straks du har fullført finsøket
med sender/mottakeren.

Signalsøk:

Søkeområdet frem til
 mottak av første tydelig
 hørbare signal.

Grovsøk:

Søkeområde fra første hør-
bare signal til umiddelbar
nærhet til den skredtatte.
Her forlates grunnmønsteret
fra signalsøket, og signal-
ene fra den skredtatte
følges.

Finsøk:

Søkeområde i umiddelbar
nærhet til den skredtatte.

Punktsøk:

Første søk med søkestang
til treff med søkestang.

Med sender/mottaker

Med søkestang 

SØKEMODUS (SEARCH)
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SØKEMODUS (SEARCH)

310
Signalsøk Finsøk Punktsøk Markering og flere søkGrovsøk

«Lang distanse til
målet»
Høy søkefart og
liten søkepresisjon

«Landing»: 
Sender/mottaker på  snøoverflaten, 
langsom  forflyttning, høy søkepresisjon

«Flyplassen er synlig»
Senk farten!

Søk med sender/mottaker er sammenlignbart med innflygingen til fly.

Markere

SØKEHASTIGHET

SØKEPRESISJON

«Signal» «Finsøk» «Treff med søkestang»
ORGANISERING AV REDNINGEN: SYSTEMATISK, MED KLAR OG TYDELIG KOMMUNIKASJON.
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4.2      Automatisk tilbake til SEND

Ved fravær av bevegelse slår enheten seg tilbake til
SEND modus etter 8 minutt uten brukerens inn-
grepen. Før dette skjer, varsles det med en alarm.
Man har da 30 sekunder på seg til å trykke en valg-
fri tast og forhindre at enheten slår seg over til
SEND.

I tilfelle etterskred, der redningspersonell begraves,
muliggjør denne funksjonen at man kan benytte
sender/mottakere for å finne disse.

Elementær forståelse av søk med sender/mot-
taker

457kHz senderen på enheten har en spasiell «nyre»
formet signaldistribusjon. Visualisert med feltlinjer i
illustrasjonen nedenfor. Enheten som søker føres
langs disse feltlinjene. Redningspersonen går derfor
vanligvis ikke i en rett linje mot den skredtatte.

Søk langs feltlinjene: Fluxlinje søk

24

SØKEMODUS (SEARCH)

4.1.1    Signalsøk

Fra begynnelsen av søket og frem til mottak av
første tydelig hørbare signal, befinner du deg i
signalsøk. 
Det søkes systematisk over hele skredet inntil et
signal mottas. Under det akustiske signalsøket kon-
sentrerer redningspersonen seg visuelt om skred-
området for å kunne oppdage synlige gjenstander.
ELEMENT Barryvox® bruker følgende symbol
som anvisning for de etterfølgende søkemønstr-
ene for søk etter nye signaler!

Optimalisering av rekkevidde.

For å optimalisere rekkevidden dreies enheten om
alle akser. Mens man gjør dette vendes høytaleren
mot øret i hodehøyde.

Fortsett å holde enheten i denne posisjonen dersom
et signal mottas, og gå videre til signalet blir tydelig
hørbart. Dermed er signalsøket fullført.

Oppdager din ELEMENT Barryvox®, at søkestripe-
bredden må reduseres fordi enheten avviker sterkt
fra normforskriftens frekvens, vil den reduserte
søkestripebredden bli indikert.

Uavhengig av valgte bruksinnstillinger, benyttes
følgende søkestrategier:

Søkestrategi om forsvinningspunktet er kjent.
Signalsøkestripen starter fra forsvinningspunkt og
følger skredets bevegelsesretning.

Søkestrategi om forsvinningspunkt er ukjent

SIST SETT PUNKT 
ER UKJENT

SIST SETT PUNKT
ER UKJENT

FLERE REDNINGSPERSONER

SINGEL REDNINGSPERSON

SIST SETT PUNKT
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Start

Over ca. 60 meter: 
Signalsøk

Over 3 meter: 
Grovsøk med retnings- og
avstandsanvisning

Under 3 meter:
Finsøk med symbol
«Rullebane»

Bruk i søkemodus
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4.3      Søkemodus

Søkemodusen aktiveres idet du slår enheten over
på SEARCH.

4.3.1    Søk etter en skredtatt i Søkemodus 

Grovsøk

Når avstanden til den skredtatte er mindre enn ca.
60 meter, angis både avstand og retning. 

Tolkning av avstandsindikasjon

De angitte tallene viser den lengste mulige dis-
tansen til skredtatte i meter. Den skredtatte kan
være mye nærmere, men aldri lenger ifra enn hva
som er oppgitt. Distansen kan aldri oppgis helt eks-
akt. Det dreier seg altså om distansen avtar eller
stiger. Jo nærmere du befinner deg en sender,
desto større er også avstandsangivelsens absolutte
nøyaktighet

Praktisk veiledning for søk

Hold enheten horisontalt foran deg og gå i pil-
ens retning. Øker avstandsanvisningen, fjerner
du deg fra den skredtatte. Fortsett da søket i
motsatt retning. 
Enheten fører deg nå raskt til den skredtatte
Gå ikke baklengs da retningsanvisningen ikke
blir pålitelig.

Begynn søket med høy søkehastighet, men reduser
denne jo nærmere du kommer målet. Arbeid rolig
og konsentrert – unngå raske bevegelser. På den
måten kommer du raskest til målet!
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Stor begravningsdybde

Markering av skredtatte som ligger dypere enn 3
meters er ikke mulig. For ytterligere informasjon,
vennligst se kapittel  «Ingen treff med søkestang». 

3
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Finsøk

I denne fasen er det helt nødvendig å holde en-
heten rett over snøoverflaten. Fortsett i en rett
linje til du kommer til punktet hvor den minste
avstanden vises. Sett spaden for å markere
dette stedet som en visuell referanse for spiral-
formet søk med søkestang.

Bruk søkestangen til å lokalisere den skredtatte.
(Se kapittel «Kameratredning»)

Et funn skal kun 3-markeres etter hans eller
hennes sted har blitt bekreftet ved hjelp av en
søkestang! Ikke senk Barryvox til snøoverflaten
igjen for å markere!

Etter at den skredtattes lokasjon er markert, søker
Barryvox for andre mulige skredtatte. Sender /
mottageren fører deg direkte til neste skredtatte
eller signalsøk symbolet vises og råder deg til å
søke gjennom resten av skredområdet (Se kapittel
«Signalsøk»).
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Fremgangsmåte ved flere skredtatte
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4.3.2    Søk etter flere skredtatte i søkemodus

I søkemodus forsøker enheten å analysere alle
mottatte signaler og bestemme antall skredtatte.
Dette er mulig siden alle signaler som sendes ut fra
en skredtatt har likheter og skiller seg fra andre
skredtattes signaler. Jo større forskjellene mellom
de ulike signalene er, desto mer nøyaktig kan de
ulike signalene oppfattes og lokaliseres (mønster-
gjenkjenning).
Ved hjelp av den automatiske tilordningen av
signaler til hver enkelt sender, løses problemet med
flere skredtatte uten bruk av søketaktiske tiltak.
Sender/mottakere som i tillegg overfører W-Link in-
formasjon kan registreres raskt og pålitelig.

Liste over skredtatte

De skredtatte legges inn i listen over skredtatte
basert på signalstyrke. Den nærmeste skredtatte
blir vist i bunn av listen, og den som er lengst ifra
blir vist på toppen. 

Listen over skredtatte kan ikke vise mer enn tre
skredtatte samtidig. Registreres det flere skred-
tatte, vil pilsymbolene indikere at listen inneholder
flere skredtatte videre ned eller opp i listen. Vanlig-
vis vil enheten guide deg slik at listen blir be-
handlet fra bunn til topp. Den nedre, og dermed
allerede gjemte delen av listen over skredtatte
( ) inneholder derfor de skredtatte som alle-
rede er markert som funnet, og den øvre, men ikke
synlige delen av listen ( ), viser de skredtatte
som fortsatt ikke er lokalisert. Uavhengig av plass-
eringen av en skredtatt i listen, vil enheten alltid
prøve å veilede deg så raskt som mulig før alle
gjenkjente skredtatte blir funnet.

Fremgangsmåte

1. Enheten foretrekker
den skredtatte som
ligger nærmest. Finn
den skredtatte med
sender/mottaker og
søkestang (kapittel
«Søk etter en skred-
tatt i søkemodus»).

2. Med en gang du har
markert en skredtatt,
vil enheten føre deg
til den nærmestligg-
ende skredtatte som
ikke er funnet.

3. Fortsett inntil alle
skredtatte er funnet
og markert.

4. Redningspersonen
søker så etter alle
andre skredtatte
mens tegnet for
søk på resten av
skredoverflaten vises
i displayet som
søkeveiledning (ka-
pittel ««Signalsøk»).
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4.3.3    Begrensninger

Jo flere skredtatte som finnes, desto vanskeligere
og mer tidkrevende blir det å få oversikt over situa-
sjonen. Mange skredtatte fører til hyppige signalov-
erlappinger. Jo flere signaler som finnes, desto
lengre kan disse signaloverlappingene vedvare.
Overlappingen setter grenser for den automatiske
gjenkjenningen og isoleringen av flere skredtatte.

+ Symbol

Symbolet + angir at signalene mottas fra flere
skredtatte som foreløpig ikke kan isoleres og
legges inn i listen over skredtatte. Skru av
sender/mottakeren til personer som allerede er
funnet så tidlig som mulig. Dette forenkler isolasjon
av de gjenværende signalene.

Søk – stopp / «Bli stående»

Ved søk etter flere skredtatte kan det oppstå signa-
loverlapping som gjør det umulig å analysere
signalet til den skredtatte. Dersom en signalover-
lapping vedvarer flere sekunder, må rednings-
mannen avbryte søket et lite øyeblikk for ikke å
forlate den optimale søkeretningen. Barryvox®
henviser til denne nødvendige pausen (maks 15 se-
kund) når «Stopp»-symbolet vises i displayet. Bli da
stående inntil «Stopp»-symbolet blir borte, og du
kan fortsette søket.

Situasjon 2: To redningspersoner mottar kun en
skredtatt. En redningsperson fortsetter søket etter
den skredtatte som ligger nærme, den andre red-
ningspersonen må søke etter andre skredtatte i
resten av skredmassene. Søket fortsetter dermed i
samme signalsøkemønster inntil enheten åpenbart
fører til en annen skredtatt.

32

SØKEMODUS (SEARCH)

Søk med flere redningspersonell

Søker flere redningspersoner i skredet samtidig, må
man unngå at flere redningspersoner søker etter
den samme skredtatte. 

Situasjon 1: To redningspersoner mottar to skred-
tatte. En redningsperson fortsetter søket etter den
som er nærmest, den andre skal søke direkte etter
den andre skredtatte, uten først å måtte markere
den første. Søket fortsetter dermed i samme
signalsøkemønster inntil enheten åpenbart fører til
den andre skredtatte.
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5.4       Hyppige selvansvarlige kontroller

Sjekk alltid resultatet av selvtest og batteritest (ka-
pittel «slå på enheten» og «Batterinivåindikator») og
ta hensyn til varselmeldinger («Feilretting»)").
Foreta jevnlig gruppetest som angitt i kapitlet
«Gruppetest»). Videre anbefaler vi at du tar person-
lig ansvar ved ofte å sjekke din enhet for eventuelle
skader av huset, intakt hovedbryter, intakt batteri-
deksel, samt renheten av batterikontaktene. I tilfelle
du oppdager problemer, må enheten kontrolleres av
ett av tjenestesentrene oppført under «Registrering
og Service».

5.5       Periodisk kontroll i et Barryvox Service-
punkt

Det anbefales det på det sterkeste hvert 3. år, eller
når enheten har nådd 300 brukstimer, å overprøve
funksjonsevnen ved å sende den til funksjonstest
hos et Barryvox  servicestesenter (på eierens be-
kostning). Funksjonstesten er mye mer omfattende
og presis enn selvtest og gruppetest. Som en del av
denne tjenesten blir elektronikken og de mekaniske
komponentene, hovedbryter og sidetaster, batteri-
kontakter, batterirom og deksel, samt håndledds-
stropp kontrollert. I tilfelle sjekken viser unormal
slitasje på grunn av feil eller lang / veldig intens
bruk, kan servicesenteret anbefale deg å kjøpe en
erstatningsenhet.

Vi anbefaler deg å gjennomføre den periodiske kon-
trollen i sommermånedene, slik at din Barryvox er
klar til innsats igjen ved sesongstart. Under innstill-
ingen «Service» finner du datoen for når neste kon-
troll senest bør gjennomføres.

5.        Utfyllende informasjon

5.1       W-Link

ELEMENT Barryvox® arbeider med W-link radioover-
føring. Det finnes ulike frekvensretningslinjer for
forskjellige land. Verdenskartet viser den geograf-
iske frekvenstilhørigheten for de enkelte land.
Vennligst legg merke til at noen frekvenser ikke
kan brukes i enkelte land. Ved kjøp er enheten
innstilt på frekvensen i det respektive salgs-
land. For alle frekvensendringer som gjøres i
 ettertid, har du det hele og fulle ansvar, og pro-
dusenten kan ikke rettslig eller på noe annet vis
holdes ansvarlig for dette. 
Vennligst også undersøk Barryvox Legal and Re-
gulatory Guide.
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Hvordan kontrollere W-Link innstillingen for din
ELEMENT Barryvox®

Hold inne tasten på siden samtidig som du slår av
enheten for å se W-Link-region. I «Cockpit Send /
Søk / gruppetest» finner du en steg-for-steg inn-
stillingsveiledning. «Cockpit Send / Søk / grupp-
etest» finner du en steg-for-steg
innstillingsveiledning.

5.2       Service og reparasjon

Barryvox-enheter som på tross av korrekt innsatte
batterier ikke fungerer problemfritt (f.eks. feil jevn-
før liste «Feilretting», ingen signal ved gruppetest,
mekaniske mangler), må sendes til en av ser-
vicestedene som er angitt i begynnelsen av denne
manualen.

5.3       Vedlikehold

Hold inne tasten på siden samtidig som du slår av
enheten for å se år for neste periodiske sjekk. 

Frekvenstilhørighet:

EU = Region A / W-Link frekvens 868MHz (=lysegrå)
EU- og EFTA-medlemsland 

NA = Region B / W-Link frekvens 915 MHz (=mørkegrå)
USA, Kanada og New Zealand

no = W-Link ikke tillatt (=svart)
Japan, Russland, India, Kina

Ukjent (=hvit)
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5.7  Garantibestemmelser

Det ytes 5-års garanti på Barryvox apparatet (gjelder
ikke batterier, bæresystem, og håndløkke) fra kjøps-
datoen som finnes kjøpskvitteringen. I tilfelle gar-
antitilfelle, vil alle deler som kan vises å ha
materielle- eller funksjonsfeil bli erstattet kostnads-
fritt. Unntak fra dette er skader som kan spores til-
bake til feil bruk, eller normal slitasje. 
Garantien bortfaller hvis kjøperen eller en ikke-auto-
risert tredjepart åpner enheten. Dette er også tilfelle
for enheter som har blitt brukt med reservedeler eller
ikke-originalt utstyr som ikke er anbefalt av produs-
enten. For enheter uten mangler gjennomføres funk-
sjonstesten mot regning. Gjennomførte garantiytelser
forlenger ikke garantiplikten ei heller enhetens gar-
antitid. Det er seks-måneders garanti på erstattet
materiell. Garantiytelser gjennomføres kun dersom
enheten sendes inn sammen med kjøpskvittering. Ei-
eren vil bli belastet fraktkostnader. All annen garanti
og ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følge-
skader utelukkes.

36

UTFYLLENDE INFORMASJON

5.6       Feilretting

Feilmelding/feilbeskrivelse                          Feilretting

Enheten slår seg ikke på /   1. Kontroller eller bytt batteriene.
ingen selvtest ved oppstart 2. Dersom dette ikke hjelper, må enheten repareres.

E1: Flate batterier!  Batteriene må byttes så raskt som mulig. 
E2: Svake batterier!  Legg merke til anvisningene i kapitlene 

«Batteri, håndtering og vedlikehold».

E3: Alarm 457 SEND! 1. Undersøk om det finnes metalldeler eller elektroniske 
SEND-kontrollampe blinker ikke apparater i umiddelbar nærhet av senderen.

2. Kontroller batteriene og bytt om nødvendig.
3. Skru av enheten, og slå den på igjen etter 

at den har vært helt avslått
4. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, 

må den repareres.

E4: Alarm 457 SEARCH! 1. Undersøk at det ikke finnes metalldeler eller elektroniske 
apparater i umiddelbar nærhet av enheten.

2. Slå av enheten i ca 1 minutt, og slå den på igjen.
3. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, 

må den repareres.

E6: Gruppetest Når du testet en annen enhet, viste en feilmelding. Se instruk-
sjonene i kapittel  «Enkeltgruppetest».
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5.9       Tillatelser / konformitet

All informasjon vedrørende tillatelser og konformitet er tilgjengelig i Barryvox Legal and Regulatory Guide.

Alle opplysninger uten garantier. Status juli 2013. Produsenten gjør oppmerksom på at tekniske data og pro-
duktspesifikasjoner kan endres i fremtidige apparater uten varsel.
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5.8       Tekniske data

Sendefrekvens Sender/mottaker                  457 kHz (internasjonal normfrekvens)

Sendefrekvens W-link                                 Region A: 869.8 MHz 
                                                                 Region B: 916 – 926 MHz
                                                                 Frekvenstilhørighet se kapittel  «W-Link»

Strømforsyning                                           3 x IEC-LR03 1,5 V Alkaline (AAA)

Medfølgende batterier                                 Duracell Ultra Alkaline

Sendetid                                                     Min. 200 timer

Maksimal rekkevidde                                  I normaltilfelle: 60m i standardmodus.

Søkestripebredde                                        50 meter i søkemodus
                                                                 Søkestripebredden er fastsatt på grunnlag av
                                                                 Goods metode.

Driftstemperatur                                         –20° til +45° C

Størrelse (L x B x H)                                    113 x 75 x 27 mm

Vekt                                                           210 g (inkl. batterier)

Type/Model ELEMENT Barryvox®                  A10010-10000 (W-Link 868 MHz)
                                                                 A10012-10000 (W-Link 915 MHz)
                                                                 A10013-10000 (W-Link av)
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6.3 «Nødplan»

Nødplanen gir en oversikt over de viktigste tiltak for en vellykket kameratredning. Fremgangsmåten må til-
passes hver enkelt situasjon.

                      •    Punktsøk (søkestang)
                      •    Markere
                      •    Grave ut

                                Huskeliste for 
                             kameratredning

Finsøk

Grovsøk

Signalsøk: 

Søkestrategi ved flere
redningsmenn

Søkestrategi for en red-
ningsmann
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6.        Kameratredning

Kameratredning betyr at de skredtatte lokaliseres
og graves ut av andre gruppemedlemmer umiddel-
bart etter at skredet har gått. Redningen av skred-
tatte er et kappløp mot tiden! Mens de fleste
begravde skredtatte kan bli reddet innen de første
8 minuttene, avtar overlevelsessjansen meget raskt
etter dette. Derfor innebærer kameratredning den
største overlevelsessjansen for en skredtatt.

6.1       Hva du som SKREDTATT bør forsøke å
gjøre?

• Kjør sideveis ut av skredet
• Bli kvitt ski/brett/truger og staver
➜ Ankereffekt

• Forsøk å holde deg på overflaten
• Lukk munnen, armene foran ansiktet
➜ Frie luftveier når skredet stopper

Ved bruk av spesialisert konsekvensreduserende
utstyr som f.eks. de svært effektive skredballong
systemene, skal utstyrets egne anvisninger følges.

Hva skal du som VITNE til en skredulykke gjøre

• Legg merke til den skredtattes 
forsvinningspunkt og skredets flyteretning
➜ Primær Signalsøkestripe 

(se kapittel «Signalsøk»)

6.2       Redningshjelpemiddel

For å kunne gjennomføre en effektiv kameratred-
ning er det svært viktig at du har med personlig
redningsutstyr. Bare kombinasjonen av sender/mot-
taker, spade og søkestang gjør det mulig å gjenn-
omføre en rask og effektiv lokalisering og
utgravning av skredtatte. I Mammuts produktutvalg
finner du en rekke egnede søkestenger og spader.

Bruken av flyteredskap (skredballong system) har
vist signifikant redusert sannsynlighet for å bli tot-
alt begravd, noe som kan øke sjansene for å over-
leve. 

Det anbefales på det sterkeste å ta med sambands-
utstyr eller mobiltelefon (dekning?) til varsling av
ulykker.

S/M-enheten dirigerer søkestangen, og søkestan-
gen dirigerer spaden.
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6.5.1    Den skredtatte kan ikke treffes med
søkestang

Dersom det allerede er flere redningspersoner til-
stede når du arbeider med finsøket eller spiral-
formet søk med søkestang, så sett med en gang en
søkestangen 1 meter nedenfor det antatte funns-
tedet. Nå har du plass til å arbeide konsentrert med
å fullføre finsøk og punktsøk, mens de andre red-
ningsmennene kan begynne med utgravningen. I
det du har funn med søkestangen, fjerner du
hjelpestangen, slik at den V-formede snøtransport-
kanalen kan utvides.

6.5.2    Den skredtatte kan ikke treffes med
søkestang

Dersom den skredtatte ikke kan treffes med
søkestang, settes søkestangen ned ca 1 meter over
punktet med den laveste avstandsanvisningen.
Under utgravningen skapes det dermed nok plass
til å gjennomføre nok et finsøk og punktsøk i ut-
gravningsområdet.
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6.4       Triagekriterier

6.4.1    Triage

I situasjoner med knappe ressurser (få redningsper-
soner) kan ikke alle skredtatte lokaliseres og
graves ut på samme tid. Det er spørsmål om i
hvilken rekkefølge  de skredtatte skal reddes. 
Skredtatte med den høyeste overlevelses-
sjansen bør lokaliseres og graves ut først. Ved
siden av enkle terrengvurderinger som for ek-
sempel fall over klipper osv, er særlig begravelses-
dybde og vitaldata viktige triagekriterier.

6.5       Lokalisering med sender/mottaker og
søkestang

Det er ikke mulig å gjøre en helt nøyaktig lokaliser-
ing kun ved hjelp av sender/mottaker. Begravnings-
dybde og orienteringen til den skredtattes kan raskt
fastslås ved hjelp av søkestang. Sett ned spaden
som orienteringshjelp der du oppnår korteste dis-
tansen til den skredtatte, eller der søkestangsym-
bolet på Barryvox vises. Ut fra dette punktet skal
det søkes med søkestangen vinkelrett på snøover-
flaten i en spiralformet søk.

Blir den skredtatte truffet av søkestangen, lar man
denne stå. Søkestangen er en ideell veiviser under
fremgravningen av den skredtatte. Begravnings-
dybde er også et triagekriterium. I situasjoner med
knappe ressurser behandles særlig dypt begravde
sekundært.
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6.7       Førstehjelp

Pasientvurdering ABC & livreddende førstehjelp

A    Airway?    – Frigjør luftveiene (snø?)
B    Breathing   – Innblåsninger som nødvendig
C     Circulation – Utfør hjerte/lunge redning som
       nødvendig

Strakstiltak for å holde pasienten i live:

➜ Alt etter ABC vurdering, fortsett hjerte/lunge
redningen.
Ved skredulykker må frie luftveier vies spe-
siell oppmerksomhet!

➜ Beskytt mot ytterligere nedkjøling
➜ Gi varm drikke til pasienter man kan snakke

med og som kan svelge
➜ Beveg pasienten kun svært varsomt
➜ Transporter fortrinnsvis med helikopter

6.8       Varsling – ulykkesmelding

Innenfor denne håndbokens rammer er det ikke
mulig å gi en komplett liste over alle fjell- og heli-
kopterredningstjenester. Undersøk hvem som skal
varsles og skaff til veie de nødvendige telefon-
nummer og sambandsfrekvenser for kunne gjøre
dette.

Melding:

Hvem             –   er det som ringer?
Hva                –   har skjedd?
Hvor              –   er ulykkesstedet?
Når                –   skjedde ulykken?
Hvor mange  –   skadede? (hvilke skader), 
                          redningsmenn? 
Vær               –   i ulykkesområdet?

Alpint nødsignal

Dersom det ikke kan varsles over telefon eller sam-
band, bør man forsøke å gjøre andre oppmerksom
på nødstilfellet ved bruk av det alpine nødsignal. 

«Vi trenger hjelp» 6x/minuttet
«Hjelp kommer» 3x/minuttet

Ved visuell kontakt med f.eks. helikopter:
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6.6       Utgravning av den skredtatte  

Legg opp til en stor utgravningssektor, pass på luft-
lommen og unngå å tråkke på snøen over den
skredtatte. Skaff deg tilgang til siden for den skred-
tatte. Graving må øves på. Det er det som tar mest
tid.

V-formet snøtransportkanal

➜ Posisjoner gravemannskapet i en «V» formet
oppstilling

➜ De to første redningspersonene står med en
spadelengdes avstand, alle andre redningsper-
soner står med to spadelengders avstand.

➜ V ens lengde:
• flate skredmasser: 2 x begravningsdybde
• Bratte skredmasser: 1 x Begravningsdybde

➜ Antall redningspersoner: 1 redningsperson pr 80
cm av V ens lengde

➜ Den første redningspersonen graver langsetter
søkestangen ned til den skredtatte.

➜ Mannskapet roterer regelmessig (ca hvert 4 min)
med klokken på den som graver i front sin kom-
mando.

➜ Skjær ut blokker med spaden ved å tråkke på
spadens blad som holdes vinkelrett på snøover-
flaten. Skjær ut en bred "halvmåne" foran deg.
Plasser deg selv slik at du står ovenfor den åpne
enden av "V". Kutt den første halvmånen uten å
trekke til deg spadeskaftet. Når du kutter den
andre og påfølgende halvmåner ovenfor, trekker
du spadeskaftet forsiktig bakover slik at det
løsner blokker. Når du kutter den neste halv-
månen, arbeider du deg bakover mot
søkestangen. På denne måten slipper du å
tråkke på de ferdig kuttede blokkene. 

80 cm

90°

VIDEOVIDEO

Hjelp!

Hjelp ikke nødvendig!

http://www.youtube.com/watch?v=K0HzQ8dtC8Y&feature=youtu.be
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7. 2      Farevurdering

Kritiske nysnømengder
Er nysnømengden de siste 1 -3 dager er faregraden
minst BETYDELIG: 
10–20 cm ved ugunstige betingelser
20–30 cm ved middels betingelser 
30–50 cm ved gunstige betingelser

Ugunstige betingelser

➜   Sterk vind (> 50km/t)

➜   Lave temperaturer (< - 8°C)

➜   Henget kjøres sjelden

Gunstige betingelser

➜   Svak vind

➜   Temperatur litt under 0°C

➜   Henget kjøres ofte

Utløsning av fellen ved tilleggsvekt av menn-
eske

Jo brattere og jo mer skyggefullt henget er, desto
større er sannsynligheten for å utløse et skred.
Sannsynligheten for en utløsning økes ved store
grupper uten avstand, korte svinger og fremfor alt
fall og hopp (over skavler) og andre sjokkartede be-
lastninger. Fra og med faregrad BETYDELIG er fjern-
utløsninger mulig, det vil si at personen som utløser
skredet, står mange meter unna flakskredets
bruddflate. Dette er særlig farlig i bunnen av heng
fordi vi kan sette hele henget over oss i bevegelse!

Husk: Glissen skog (der trærne står så langt fra
hverandre at det er lett å kjøre ski eller brett) be-
skytter ikke mot flakskred. Heller ikke fremstikk-
ende steinblokker hindrer flakskred i å løsne.

7.3       Tiltak

7.3.1    Elementære sikkerhetstiltak

Følgende elementære sikkerhetstiltak må over-
holdes uavhengig av faregrad:

➜   Sender/mottaker på SEND, sammen med
spade og søkestang

➜   Omgå områder med fersk vindtransportert snø

➜   Ta hensyn til endringer i temperatur i løpet av
dagen, særlig om våren

➜   Løpende vurdering av forholdene under turen

Vurder også skredfaren om sommeren, særlig rett
etter snøfall. Anvend i så tilfelle hensiktsmessige
sikkerhetstiltak.
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Vi ønsker å gi deg noen elementære punkter innen-
for dette komplekse temaet. Vi anbefaler også at du
anskaffer deg en god grunnutdannelse og videreut-
danning innen temaet.

Flakskredet: En oppsatt felle
De fleste utøvere av vintersport forulykker i
flakskred utløst av deres egen tilleggsbelastning.
Snøens lagdeling er skjør. Flakskred ligner en opp-
satt felle: kommer vi borti utløseren, klapper fellen
sammen. Tenk på at et lite flakskred på 100 m3 veier
rundt 25 tonn!

7.1       Gjenkjenning av faresignaler

Særlig kritiske værforhold

Skredfaren stiger svært raskt etter nysnø med
kraftig vind og kulde. Heng med fersk vindtrans-
portert snø er spesielt farlige! Disse snøansamling-
ene kan også oppstå i perioden etterpå ved
strålende vær med vind. Som spesielt farlig regnes
den første dagen  etter en nedbørsperiode. De
fleste ulykker skjer når en kaldfront med sterk vind
kommer med den etterlengtede nysnøen etter en
lengre godværsperiode uten nedbør. Med denne
værtypen kan nysnømengder på 10 -20 cm føre til
en kritisk situasjon som kan vedvare flere dager.

Også ved rask og kraftig oppvarming (føn, regn) kan
skredfaren øke raskt, men avtar igjen ved den
etterfølgende avkjølingen.
Ved uregelmessig og svak snødekkeoppbygging er
faren vanskelig å gjenkjenne. Dette er ofte tilfellet
ved tynt snødekke tidlig på vinteren og i nedbørs-
fattige perioder.
Om våren, med våt storkornet snø (slusj), stiger
som regel skredfaren parallelt med dagsforløpet:
fra LITEN (om morgenen etter en klar natt) til BE-
TYDELIG om ettermiddagen.
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7.5       Escala internacional de riesgo de avalanchas7.3.2    Skåning av snødekket

Avlastningsavstand er et virkningsfullt tiltak for å
skåne snødekket. På vei oppover bør denne være ca.
10 m, på vei ned, grunnet den større belastningen, ca
30-50 m.

Spesielt utsatte steder bør kjøres en og en. Skån snø-
dekket ved å kjøre lange svinger. Unngå hopp!

7.3.3    Forholdsregler i terrenget – avstå 
           (Elementær reduksjonsmetode, W. Munter)

Faregrad            kjørbar bratthet
2-moderat          mindre enn 40 grader
3-betydelig         mindre enn 35 grader
4-stor                 mindre enn 30 grader

•     Brattheng uten spor (>30 grader):
       ➜ avlastningsavstand minimum 10 meter 
•     Utenfor de hengretninger og høyder som 
       beskrives i skredvarselet
       ➜ som regel en faregrad lavere. 
•     Rett utenfor de hengretninger og høyder som 
       beskrives i skredvarselet
       ➜ Gå ikke til grensen!

Eksempel:
 svart = Betydelig    

→ hvit ≈Moderat0081 m

N
3
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7.4       Skredvarslingstjenester

Innenfor denne brukerhåndbokens rammer er det
ikke mulig å gi en fullstendig liste over alle skred-
varslingstjenester.

Skredvarslingstjeneste for Norge finner du på
www.varsom.no

Aktuell informasjon om alle skredvarslingstjenester
(for hele verden) finner du på hjemmesiden
www.avalanche.org (verdensomspennende) og 
www.avalanches.org (Europa).

Generelt gunstige forhold.

Overveiende gunstige betingelser.
Varsomt veivalg i skredvarselets
nevnte himmelretninger og høyde
over havet.

Delvis ugunstige forhold. 
Erfaring med skredvurdering nød-
vendig. Unngå brattheng i hengret-
ninger og høyde som nevnes i
skredvarselet.

Ugunstige forhold.
Turer kun i middels bratt terreng
under 30 grader. Husk utløpsom-
råder.

Svært ugunstige forhold. 

�
LITEN

�
MODERAT

�
BETYDELIG

�
STOR

�
MEGET STOR

Generelt god stabilitet. 

I noen brattheng kun
moderat stabilitet.

I mange  brattheng
kun moderat til svak
stabilitet.

I de flest brattheng
kun dårlig stabilitet.

Generelt dårlig stabili-
tet.

Ingen.

Vanskelig å oppfatte.

Manglende alarmtegn.

Vom-lyder. Stedvis  naturlig
utløste skred.

Fjernutløsninger ved heng-
fot.

Naturlig utløste skred.

Fjernutløsninger

Mange naturlig utløste
skred og fjernutløsninger. 

Nivel de              Capa de nieve              Indicios típicos                  Excursiones
riesgo

http://www.avalanches.org
http://www.avalanche.org
htt-://www.varson.no
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