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o m  m e t o d e s e t t e t

Med dette metodesettet ønsker vi å gi en kortfattet og tydelig oversikt
over basismetodene som brukes under klatring og på bre. Metode -
settet beskriver hvilket utstyr som brukes, hvordan det brukes og
hvilke handlinger som utføres i en gitt situasjon. Det finnes andre
metoder som er like gode eller gode nok, men her beskrives metodene
som brukes på DNT Fjellsport Oslos kurs, og som generelt brukes i
klatre- og bremiljøet i Norge.

Det er tatt med en del utfyllende informasjon ut over rene metoder,
men metodesettet er ikke en lærebok. Se annen litteratur som dekker
de aktuelle tema på en fullstendig måte.

Når det gjelder bruk av utstyr, må man forholde seg til produsentens
anvisninger. Det gjelde både utstyr som er beskrevet i metodesettet
og annet utstyr.

Sikkerhet, konsekvenstenking og naturvennlig ferdsel har vært og
skal være grunnleggende ved alle DNT Fjellsport Oslos kurs og
aktiviteter. Fornuftige vurderinger må ligge til grunn for alle
handlinger for å gjøre fjellsportaktiviteten så sikker som mulig. Klatre
eller vær på tur etter evne, sørg for å ha overskudd. Bruk
kommunikasjon aktivt for å redusere muligheten for feil. Bruk
utstyret riktig. Tenk konsekvens. Hold norsk friluftstradisjon i hevd
ved «sporløs ferdsel». Vis hensyn til andre som er ute i naturen, både
i forhold til klatring, tur og kommunikasjon.

For å sikre at DNT Fjellsport Oslos kurs og turer holder en så høy
standard som mulig, er alle våre instruktører godkjente ihht. Norsk
Fjellsportforums Nasjonale Standard. 

Oslo, oktober 2015
Kurs- og Instruktørkomiteen 
DNT Fjellsport Oslo

Metodesett 2 DNT Fjellsport Oslo



i n n h o l d

Utstyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Knuter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Innbinding  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Kameratsjekk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Sikkehet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Klatring en taulengde  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Klatring på tauklemme  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Klatring flertaulengder  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Løpende forankringer  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Rappell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Bruk av skrukarabiner  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Kameratredning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Taljer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Spesielle taulagsrutiner  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Gange og klatring på bre  .  .  .  .  .  . 23

Redning på bre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Isklatring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Krefter og belastninger  .  .  .  .  .  .  .  . 27

DNT Fjellsport Oslo 3 Metodesett



u t s t y r

Det bør legges vekt på å bruke utstyr og metoder som fungerer i
ulike sammenhenger, og som er vanlige i det norske klatre- og
bremiljøet. Det øker sikkerheten og sparer oss for å bære
spesialutstyr.

Alt utstyr som hjelm, sele, tau, sikringsutstyr skal være godkjent, dvs.
CE-merket. Utstyret skal være uten synlige skader. Som tommel -
fingerregel bør ikke utstyr av nylon eller plasthjelmer være over 5 år.
Sittesele bør være av type med sentralløkke.

Tau
Det brukes heltau eller halvtau. Halvtau brukes der det er fare for
steinsprang, der det blir taudrag, og der man trenger lengre rappeller.
Også der to tau gir mindre sjanse for å dra ut forankringer ved fall.
Halvtau er også en stor fordel under kameratredning. 
Klatretau skal skiftes etter brukstid og -måte, når man merker
elastisiteten blir betraktrelig mindre enn på nye tau. Semistatisk tau
brukes til slynger. Slikt tau skal skiftes hvis det blir stivt. Generelt
skal ikke tau brukes mer enn 5 år.

Tau på bre
Semistatisk tau gir unødvendig store belastninger på sikringsmidler
(spesielt snøanker) ved fall i taulaget. Derfor brukes klatretau
(dynamisk tau) også når man går på bre. 

Slynger
Sydde slynger i 60 og 120 cm lengde.
Tauslynge, 9 mm tau, ca. 280 cm lengde, skjøtet til slynge.
Cordelette, 7 mm semistatisk tau, 5,5 mm Dyneema tau eller bånd,
6 - 8 meter, skjøtet til slynge.
Klemknuteslynger, 5 - 6 mm semistatisk tau, ca. 110 cm lengde,
skjøtet til slynge.
Kortslynger/expresslynger til mellomforankringer ol., 10 - 60 cm
ferdigsydde slynger med 2 karabinere.

Taubremser
Taubremsen må gi tilstrekkelig bremsekraft på det tauet som brukes.
Husk at ved fall på halvtau må man kunne stoppe fallet på ett tau!
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Anbefalt utstyr på klatrekurs
Hver kursdeltager bør ha: Hjelm, sittesele, taubrems, 2 stk. skru -
karabinere, 4 stk. karabinere, 1 stk. 60 cm og 1 stk. 120 cm bånd -
slynge, 2 stk. klemknuteslynger. Nøttepirker til naturlig sikring.

Anbefalt utstyr på brekurs
Hver kursdeltager bør ha: Hjelm, sittesele, 2 stk. skrukarabinere, 4 
stk. karabinere, 1 stk. 60 cm og 1 stk. 120 cm båndslynge, 2 stk. 
klemknuteslynger, stegjern, isøks, snøanker, isskrue med kortslynge.

Anbefalt utstyr på isklatrekurs
Hver kursdeltager bør ha: Hjelm, sittesele, taubrems, 2 stk. skru -
karabinere, 4 stk. karabinere, 1 stk. 60 cm og 1 stk. 120 cm bånd -
slynge, 2 stk. klemknuteslynger, stegjern, 2 stk. klatreøkser, 
2 stk. isskruer med kortslynger.
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k n u t e r

Åttetallsknuten
brukes til innbinding, løkker som ved innkobling
til standplass. Tredd knute kan f.eks. brukes der
man skal legge enkelt tau fra et tre el.

Åttetallsknute med 2 bukter
brukes til å legge faste tau på 2 forankringer, for
rapellaktiviteter, klatring på clog ol. 
Kan også brukes til innkobling i 2 bolter/ -
forankringer på standplass.

Enkel Fiskeknute
brukes til skjøting av tauslynger og tau med lik
og ulik diameter. Bør sjekkes jevnlig, spesielt
hvis brukt på stivt tau.

Dobbel Fiskeknute
Samme bruksområde som enkel fiskeknute, men
låser bedre og kan brukes til skjøting av bånd.

Fiskeknute til skjøting av rappelltau
Enkel eller dobbel fiskeknute knyttes med
tauendene samme vei. Knuten vrenger seg ikke,
og glir lettere over kanter og formasjoner.

Tredobbel Fiskeknute
brukes til skjøting av slynger på sikringsmidler
eller der man trenger en «permanent» knute.
Egner seg til skjøting av tau av spesialfiber.

Båndknute
brukes til skjøting av flatvevd og kanalvevd
bånd.
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Overhåndsknute
brukes til å legge låsepunkter på slynger, og til
løkker på slynger og tau. 

Fransk Klemknute
brukes under rapell, redning ol. Kan løsnes
under belastning.

Vikingknute
brukes ved avlastning, innkorting av taulag,
klemknutegang ol. Låser godt på våte og isete
tau. 

Prusik
Samme bruksområde som vikingknute, men låser
ikke så godt. Kan legges med ekstra tørn for å
låse bedre.

Dobbelt Halvstikk
brukes til selvforankringer. Kan gli ved store
belastninger.

Bremseknute
brukes til å sikre 2.mann. Kan evt. også brukes
til sikring på led og til rappell.
NB! Må ikke brukes på Safe-Lock/Quick-Lock
karabinere fordi den lett åpner snapperen!
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Ankerstikk
brukes til kobling av slynger, under redning.
Skal ikke brukes der det kan bli fallbelastninger.

Climer Hitch
brukes til å feste slynge i sele, for innkobling til
standplass f.eks. under rappell. Legges som et
vanlig ankerstikk, så vris slyngen en halv gang
og tampen tres en gang til gjennom. Har
vesentlig lavere knutereduskjon enn ankerstikk.

Mariners Knute
brukes under kameratredning.
120 cm (60 cm) slynge legges med  bremseknute
i skrukarabiner, så tvinnes tampen rundt slyngen
nedover. Tampen låses med karabiner (ikke vist
på bildet).
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i n n b i n d i n g

Innbinding i sittesele
skjer med tredd åttetallsknute, tauet lagt parallelt 
med sentralløkka. I alpinsele skjer innbinding 
med tredd åttetallsknute, tauet gjennom selens 
innbindingsløkke. Ved bruk av dobbelt tau, 
bindes tau nr. 2 parallelt med det første.

Innbinding med overhåndsknute
Det slås en overhåndsknute på dobbelt tau med 
cirka 60 cm tamp som tres parallelt med 
sentralløkka.

Tampen tres parallelt med sentralløkka og tilbake 
gjennom knuten slik at det blir en tamp igjen.

Det festes en skrukarabin inn i tampen og rundt 
tauet som går til den som er foran i taulaget. 
Skrukarabinen brukes til å feste klemknuten(e) til 
personen(e) foran og bak.

Personer som bærer tung sekk anbefales 
innbinding i brystsele i kombinasjon med sittesele.

Innbinding på bre
Det er en fordel å dele opp tauet slik at man har en 
kveil i enden av taulaget og evt. foran i taulaget. Det 
slås løkker med overhåndsknuter på bretauet i 
posisjonene. Løkken bindes inn i sitteselen som 
illustrert over. Evt innbinding i enden av bretauet 
skjer med tredd åttetallsknute som beskrevet foran 
under «Innbinding med åttetallsknute».

Etter innbinding legges en klemknuteslynge med 
vikingknute på hvert bretau. Klemknutene klippes i 
skrukarabiner som legges i tampen. Klemknutene 
brukes til innkorting av taulaget.

Innbinding på bre
Det er en fordel å dele opp tauet slik at man har
en kveil i enden av taulaget og evt. foran i
taulaget. Det slås løkker med åttetallsknuter på
bretauet i posisjonene. Løkken bindes inn i 
innbindingstauet som på bildet. Evt innbinding i
enden av bretauet skjer som beskrevet foran
under kombinasjon.

Etter innbinding legges en klemknuteslynge med 
vikingknute på hvert bretau ut fra selen.
Slyngene klippes i skrukarabiner som legges i
sentralløkka (eller i innbindings tauet).
Klemknutene brukes til innkorting av taulaget.
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Alternativ innbinding i kombinasjon på bre
I enden av taulaget kan man også binde seg inn i
sitteselen som for klatring. Så brukes en 6 mm
tamp (klemknuteslynge) som legges dobbelt
rundt bretauet og gjennom innbindingsløkkene i
brystselen. Tampen skjøtes med enkel fiskeknute.
(Bretauet ligger gjennom klemknuteslyngen)

Innbinding i karabiner må ikke forekomme,
hverken under klatring eller på bre!

k a m e r a t s j e k k

Kameratsjekk 
Kameratsjekk skal alltid foretas før klatring!
Sjekk:
• At selen ikke kan gli over hoften
• At alle bånd på selen er tredd og låst riktig
• At alle i taulaget er bundet inn riktig

(Ved topptauing/led må taueenden sikres med
knute hvis ikke begge binder seg inn)

• At tauet ligger riktig i bremsen og at
skrukarabineren ligger i sentralløkka og er låst

• Ved bruk av Grigri skal det sjekkes at tauet er
lagt inn riktig vei.

• Ny kameratsjekk gjøres hver gang det er gjort
forandring i innbinding, eller man har byttet
sikrer.
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s i k k e r h e t

Hjelm
skal brukes under all klatring på klippe, rappell og sikring, i tillegg
skal det brukes hjelm på anmarsj og retur der det er mulighet for
steinsprang. Hjelm skal også brukes under all klatring, rappell og
gange i vanskelig is. Under redning på is og snø skal den som er
markør bruke hjelm.

Mellomforankringer på is
Det skal brukes kortslynger på isskruer satt som mellomforankringer,
både under isklatring og på bre.

k l a t r i n g  e n  t a u l e n g d e

Bruk av sikringsbrems på topptau
Sikrer skal alltid ha en hånd rundt bremsetauet.
Man bytter grep rundt bremsetauet ved å bruke
begge hender. 

Bruk av Grigri/annen selvlåsende brems
Ved sikring på topptau brukes selvlåsende brems
på samme måte som vanlig taubrems, en hånd
holdes alltid rundt bremsetauet. 

Sikring på topptau ovenfra
Sikrer skal være koblet til standplassen.

Der sikrer har taubrems i selen, skal tauet
legges innom egen karabiner i senter 

Sikrer man med selvlåsende brems, henges
denne i egen skrukarabiner i senterpunktet
i standplassen. Se også under «Klatring
Flertaulengder», om sikring av 2.mann.
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Sikring på led
En hånd holdes alltid rundt bremsetauet, ned fra
bremsen. Hånden følger med oppover når tauet
dras ut av bremsen, og glir så ned langs tauet til
nytt bremsegrep.

Ved sikring på led med Grigri, der man trenger å
gi ut tau raskt, kan bremsen holdes slik bildet
viser.

Topptaufeste
skal bestå av minst 2 utlignede forankringer som hver kan ta den
totale belastningen. (Brukes et tre eller en kraftig fast installasjon kan
man se bort fra kravet om 2 forankringer.) Det skal være redundans i
slynger/tau. I senterpunktet brukes skrukarabiner og en vanlig
karabiner lagt motsatt vei. I boltefester kan det brukes en
skrukarabiner og en kortslynge. Toppfestet forlenges over kanter ift.
friksjon og der det er fare for å dra ut løs stein.

Kommunikasjon
Når klatrer er kommet i topp og klar til nedfiring sier han «Ta».
Sikrer svarer med «Klar». Klatrer slipper seg først etter at sikrer har
svart og han kjenner at tauet strammes. Husk øyekontakt under
kommunikasjonen.

Omkobling i toppfeste
Klatrer kobler seg inn i toppfestet med
kortslynge hvis han har mellomforankring
rett under eller i toppfestet. Hvis ikke, med
2 slynger eller med skrukarabiner i
senterpunkt i toppfestet.

Han drar opp tau og trer det dobbelt
gjennom begge boltene/ ringene. På bukten
slås en åttetallsknute som så festes i selen
med skrukarabiner. Klatrer binder opp
opprinnelig knute og drar tauenden ut av
boltene. Sikrer strammer opp og klatrer
kan fires ned.
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k l a t r i n g  p å  t a u k l e m m e

Clogging
Se produsentens anvisninger for riktig bruk.
Bruk en klemknuteslynge over tauklemmen som
ekstra sikkerhet.

k l a t r i n g  f l e r t a u l e n g d e r

Standplass
skal bestå av minst 2 utlignede forankringer som hver kan ta den
totale belastningen nedover. (Brukes et tre eller en kraftig fast
installasjon kan man se bort fra kravet om 2 forankringer.) I tillegg
må minst en forankring tåle belastning oppover (for evt. avlastning av
tauet, eller hvis sikrer skulle bli dratt oppover av klatrer som faller). 

Føringsstandplass med slynge
Det bindes overhåndsknute på slyngen i
senterpunktet. Er slyngen lang nok, kan det
bindes overhånds-/ åttetallsknute med løkke.
Vinkel mellom slyngene bør ikke overstige 60°. 
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Føringsstandplass med cordelette
Cordelette brukes for å utligne 2 eller flere
forankringer. Slyngen legges i karabiner i alle
forankringene og samles i et senterpunkt med
overhånds-/ åttetalls knute, omtrent der alle
sikringene vil bli belastet likt.

Standplass med klatretauet
Enkelttau: Tauet legges til en forankring og
festes med dobbelt halvstikk. Så slakt til neste
forankring og festes med åttetallsknute. Så til
sele og festes med dobbelt halvstikk i karabiner i
sentralløkka.

Dobbelt tau: Et tau legges til en forankring og
festes med dobbelt halvstikk, det andre tauet
festes i den andre frankringen med åttetallsknute.
Legg merke til senterpunktet på bildet, som
brukes til å sikre 2. mann, og som «første
mellomforankring» når nestemann leder videre.

Innkobling i føringsstandplass
skjer ved å slå åttetalls-/overhånds knute på
klatretauet foran seg, og koble denne til
senterpunktet i standplass med skrukarabiner.



Sikring av 2. mann med brems i selen
Klatretauet legges innom egen karabiner i
senterpunktet i standplassen, så ned til
brems i selen.

Hvis 2.mann skal lede videre, blir tauet
liggende i karabineren i senterpunktet som
«første mellomforankring».

Sikring av 2. mann med selvlåsende brems
Klatretauet legges i selvlåsende brems som
henges opp i skrukarabiner i senterpunktet i
standplassen. Her er også vist hvordan bremsen
kan avlastes under belastning. 

NB! Ved avlasting av bremsen må det utvises
forsiktighet så ikke tauet kan løpe ukontrollert
gjennom bremsen. En grei måte er å legge
tauet med bremseknute i skrukarabiner i
sentralløkka før bremsen avlastes.

Sikring av 2. mann med bremseknute
Klatretauet legges med bremseknute i egen
karabiner i senterpunktet i standplassen.

NB! Det må ikke brukes Safe-Lock eller
Quick-Lock karabiner!
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Sikring av 1.mann neste taulengde
Klatretauet skal legges innom egen karabiner i
senterpunktet i standplassen.

Mellomforankringer
60 cm slynger i stedet for stive kortslynger
(express-slynger) gir mindre bevegelse i
sikringsmidlene og evt. mindre taudrag. 
Slyngene kan enkelt kortes inn.

Det kan også brukes 120 cm slynger for å
minske taudrag.

Kommunikasjon
Taurop skal være så enkle som mulig, det er vokalene som bærer.
Ikke bruk flere rop enn nødvendig!

Rop Hvem Hva
Stein Ser eller hører løs stein
10 meter 2.mann 10 m merket på tauet går gjennom bremsen
Tau ut 1.mann Vil ha slakkere tau
Tau inn 1.mann Vil ha strammere tau
Standplass 1.mann Er sikret i standplass
Kom igjen 1.mann Klar til å sikre 2.mann
Mottatt Kvittering
Gjenta Hørte ikke ropet

Avtal å bruke navn eller «kode» der det er flere klatrere. Ved bruk av
dobbelt tau brukes taufargen i ropene, f.eks. Rød inn, Blå ut.
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l ø p e n d e  f o r a n k r i n g e r

Under klatring på løpende forankringer kan 
2. mann dra ut 1.mann ved et fall. For å
forhindre faren for at det skjer, kan 1.mann legge
en tauklemme i mellomforankringen(e).
(Tauklemmen legges i tillegg til kortslynge).
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r a p p e l l

Rappellfeste
skal bestå av minst 2 utlignede forankringer som hver kan ta den
totale belastningen. (Brukes et tre eller en kraftig fast installasjon kan
man se bort fra kravet om 2 forankringer.) 

Skjøting av rappelltau skjer med enkel eller dobbel fiskeknute med
tampene samme vei. 

I enden av rappelltauene knyttes knuter som ikke kan gå gjennom
taubrems/åtter.

Rappell
Det brukes brems eller åtter. Klemknuteslynge
med fransk klemknute legges under rappell -
bremsen og festes med karabiner i lårløkka på
selen.

Kameratsjekk foretas før rappellen.

Der deltagere/ukyndige rappellerer etter
instruktør, «stackes» deltagerne.

Brems eller åtter kobles til selen med en 
60 cm slynge. Det foretas kameratsjekk.
Deltagerne kan selv legge inn fransk
klemknute under bremsen før de
rappellerer. Instruktør sikrer rappellen
nedenfra ved å kunne stramme rappelltauet.

Balanserappell utføres som vanlig rappell,
men på enkelt tau. Det må utvises stor
aktsomhet slik at begge rapellerer 
sakte og i samme fart.



Rappell over flere taulengder
Man gjør klar slynge med climer hitch i
sentralløkka, før rappellen begynner. 
Innkobling til standplass/rappellfeste gjøres med
skrukarabiner. 

NB! Vær oppmerksom på at det er meget farlig
selv å falle kort i en statisk slynge!

b r u k  a v  s k r u k a r a b i n e r

Skrukarabiner brukes der den ikke har back-up
• I taubrems
• I selvlåsende taubrems, også i oppheng
• I taubrems/rappellåtter, evt. i klemknute i lårløkka, ved rappell
• I tauklemme ved clogging
• I kobling til standplass med klatretau/slynge
• I topptaufeste, med ekstra karabiner lagt motsatt vei
• Evt. i senterpunkt i rappellfeste
Mangler man skrukarabiner, vil 2 karabinere lagt motsatt vei være
minst like sikkert.
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k a m e r a t r e d n i n g

Avbinding
Taubremsen bindes av ved å legge bremsetauet
bakover, dobbelt gjennom karabineren og frem i
overhåndsknute(r) rundt tauet til klatrer.
Avbindingen låses med karabiner.

Avbinding av bremseknute
gjøres fremover, ved at bremsetauet bindes med
overhåndsknute(r) rundt tauet til klatrer.
Avbindingen låses med karabiner.

Avlastning av klatretauet
gjøres med fransk klemknute som kobles til
standplassen eller den forankringen som tar drag
oppover. Klatretauet sikres med avbundet
bremseknute i skrukarabiner.
(Bildet viser at bremseknuten er ikke er fullført
avbundet).

Hvis det bare er en forankring som tar drag
oppover, må bremseknuten legges i ny
forankring.

Klemknutegang
Det brukes 2 klemknuteslynger og 2 60 cm
båndslynger.

Den øverste klemknuteslyngen festes med
vikingknute på klatretauet. Så brukes
skrukarabiner fra klemknuteslyngen til
sentralløkka.
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Under den første legges ny klemknuteslynge med
fransk klemknute på klatretauet. I denne klippes
karabiner med 2 60 cm slynger. En slynge festes i
skrukarabineren i sentralløkka som back-up, den
andre slyngen brukes for å tråkke seg oppover.

Rappell med skadet
Det bindes overhåndsknute på midten av en 
60 cm slynge. Overhånds knuten på slyngen
legges i skru karabiner som festes i åtteren. I en
ende legges skrukarabiner til sentralløkka til den
skadde, i den andre skrukarabiner til den som
redder. Den som redder bruker også fransk
klemknute med karabiner i lårløkka (som ved
vanlig rappell). For å holde den skadde inntil
seg, kobles sentralløkkene sammen med en
“kuhale”.

Rappell over knute
Rappeller ned til brems/åtter er ca. 20 cm over
knuten. Legg klemknuteslynge med viking -
knute/fransk klemknute på klatretauet og fest
skrukarabiner med mariner i klemknuten.
Nederste skrukarabiner i mariner legges i
sentralløkka. Slipp rappellbremsen ned mot
knuten, så mariner tar belastningen. Ta ut
rappellbremsen og legg den inn under knuten.
Slipp ut på mariners til rappellbremsen tar. Ta
evt. med slyngen og rappeller videre. 



t a l j e r

1:3 talje
eller «Z-talje» kan legges med klemknuter
og karabinere.

1:6 talje
kan enkelt legges med det utstyret man har
med seg. Her er et eksempel der det er
brukt en trinse for å minske friksjonen.

Faste tau
En grei måte å gå på faste tau, er å bruke Grigri i
sentralløkka. Ved å legge en tauklemme foran på
klatretauet, har man en 1:3 talje, og det er enkelt
å dra seg oppover. For å lette enda mer, kan man
feste en 120 cm slynge i tauklemmen og tråkke i
denne samtidig som man drar i klatretauet.
Ved å koble ut tauklemmen, kan man fire seg ned
på Grigri’en.

s p e s i e l l e  t a u l a g s r u t i n e r

Innkorting av tau under vandremetoden
Dette brukes mest under gange og lett 
klatring på bre, men er like aktuelt under 
tinderangling mm.

Innbinding gjøres som vanlig, men man 
bruker klemknuteslynger lagt med 
vikingknute på klatre-/bretauet foran/bak seg. 

Klemknuteslyngene klippes i skrukarabiner i tampen (se også under 
«Innbinding på bre»). Klatre-/bretauet dras gjennom klemknuten for 
innkorting.
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Setting av snøanker
Snøankeret settes med en hånd, rett ut fra
føttene. Vinkelen skal være 30–45° mellom
ankeret og snøen. Lag et dypt/smalt spor for
wiren med isøksen. Tråkk ankeret så langt ned i
snøen som mulig, og pass på at vinkelen på
ankeret holder seg omtrent riktig.

Topptaufeste på is
Det brukes 2 skruer. Bruk en slynge og slå
overhåndsknute omtrent der belastningen
kommer. Slyngen legges i skruene og
senterpunktet er rundt overhåndsknuten.
Alternativt kan slyngen krysses for god utligning.
NB! Sjekk skruene jevnlig for utsmelting!

Se også under klippeklatring og isklatring,
metoder for topptaufester, standplasser,
rappellfester, taulagsrutiner mm.

DNT Fjellsport Oslo 2 3 Metodesett



r e d n i n g  p å  b r e

Ankerstikk på bre
Under redning på bre brukes ankerstikk til å skjøte båndslynger rett i
klemknuteslynger. Dette er greit så lenge det ikke er fare for fall -
belastninger.

Redning
Her vises en
redning på is med
hjelpetalje -
metoden og med 
4 personer i
taulaget.

A er falt i sprekk. B setter isskrue X og avlaster bretauet til skruen,
med klemknuteslynge via en 120 cm slynge. D går på klemknuter
frem mot sprekken og C følger etter som nødvendig.

D setter ny isskrue Y. D sikrer seg så i bretauet som går ned til A,
med klemknute og 120 cm slynge.
D binder seg, hvis nødvendig, ut av bretauet som nå blir hjelpetau.
Han slår løkke på enden av tauet, og fester løkken i karabiner i
isskrue Y.

Metodesett 2 4 DNT Fjellsport Oslo



D henger skrukarabiner på hjelpetauet og senker bukten ned til A.
A legger skrukarabineren i sentralløkka, og kan hjelpe til med å dra i
den delen av tauet som går opp til skruen.
Mens D drar opp, sørger B for å sikre etter med klemknuten på
hovedtauet.

Er det for tungt å dra opp den som har falt, er det enkelt å legge en
1:3 talje på hjelpetauet.

Redning på snø fungerer på samme måte, med snøankere som
sikringsmiddel. Her må man vurdere å sette flere ankere for å ivareta
sikkerheten til hele taulaget.

Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke klemknute som ekstra
sikring på hjelpetauet. Det må evt. vurderes under snøredning hvis
hovedtauet blir svært slakt under frigjøring fra snøleppa.

Med bare 2 i taulaget, brukes to tau, ett med knuter og ett slakkere
uten knuter. Ved redning avlastes først tauet med knuter, via
klemknute og slynge til sikringsmiddel. Så legges det talje på det
slakke tauet, enten på samme eller nytt sikringsmiddel.

Ved redning på snø må det 
vurderes å sette flere 
ankere for å ivareta 
sikkerheten.
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i s k l a t r i n g

Isskruer
Iskrue settes i hoftehøyde, det er mest kraft -
besparende. Skruen settes optimalt med 80-85°
vinkel under skruen (skruen settes litt oppover i
forhold til isplanet).

Standplass/topptaufeste
Standplass på is legges med 2 skruer, helst med
noe høydeforskjell. Det brukes slynge eller
cordelette.

Topptaufeste på is vil være det samme som en
standplass, men husk både skrukarabiner og en
karabiner lagt motsatt vei i senterpunktet.
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Abalakov forankring
Det bores et hull omtrent horisontalt inn i isen.
Så bores et hull ovenfra, på skrå innover/ -
nedover, helst med 21 cm skrue. Hullene skal
treffe hverandre så langt som mulig inne i isen.

En 6 mm klemknuteslynge el. tres gjennom
hullene og dras ut med Abalakov-krok, og
skjøtes med enkel/dobbel fiskeknute. Rappell -
tauet legges gjennom slyngen. Som back-up
settes en skrue over Abalakov forankringen. Det
legges en kortslynge mellom skruen og
rappelltauet. Skrue og kortslynge tas ned før
sistemann rappellerer.

k r e f t e r  o g  b e l a s t n i n g e r

Krefter i tauet ved fall
Energien i et gitt fall er konstant, derfor må tauet
øke tiden på energiopptaket for å minske
fangrykket på personen. Dette betyr at et tau
med lavere fang rykk gir et lengre fall (tauet
strekker seg mer). Forlengelsen i tauet ved fall er
oppgitt i prosent ved fallfaktor 1,77 og skal være
under 40%.
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Tau med lavere fangrykk gir mindre belastning på den som faller,
men andre faktorer er også viktige; Taubremsen skal avhengig av
tauet, gi bremsekraft på maks. ca. 2,5 kN. Dynamikken i sikrings -
kjeden, så som løft av sikrer, vil også redusere fangrykket. Friksjon i
sikringskjeden vil gjøre at man ikke utnytter elastikken i hele tauet,
og vil øke fangrykket.

(Enkelttau og dobbelttau blir testet med forskjellig last (80/55 kg),
slik at oppgitt fangrykk ikke er sammenlignbart).

NB! Fall i statisk slynge er farlig! Belastningen i selv et kort fall
kan komme opp mot 20 kN hvis man er innbundet i statisk slynge. 

Belastning på mellomforankring
Belastningen på øverste mellomforankring ved fall blir dobbelt av
fangrykket i tauet, sett bort fra friksjon (i praksis ca. 170%).

Farlig for tauet
Det som svekker tauets elastisitet mest er belastning og varme
samtidig, som harde nedfiringer, rappeller ol. At tauet tåler flere fall
betyr at det beholder elastisiteten bedre etter belastning, altså at det
tåler hardere og lengre bruk.

Skarpe kanter kan kutte tauet under relativt små belastninger.
Klatretauets evne til å tåle belastning over skarpe kanter blir drastisk
svekket når tauet mister elastisiteten (ved topptauing, harde rappeller
o.l.) (Bånd tåler mer belastning over skarpe kanter fordi det har
større anleggsflate).

Tester viser at våte tau bare holder ca 30% av antall «UIAA-fall» før
de ryker. Det vil si at man bør være forsiktig med våte halvtau etter
et hardt fall, f.eks. med belastning over skarpe kanter.

Knutereduksjon
Styrkereduksjon i tau der det er bundet en knute kan være betraktelig,
fra 5 – 40% for de vanlige knutene utenom ankerstikk og guideknute.
Det er utført tester på nye dynamiske tau. Testene viser at alle de
vanlige knutene holder mer enn tauets oppgitte maks. fangrykk 
(ca. 150%). Mao. vil ikke knutereduksjon være av betydning for
dynamiske fall på nyere tau (ved fallfaktorer under 1,77).
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Bruddstyrker
Statiske tau og bånd har omtrent følgende bruddstyrker:
9 mm tau: ca. 21 kN
7 mm tau: ca. 12,5 kN
6 mm tau: ca.  7,5 kN
5 mm tau: ca.  5,5 kN

5,5 mm Dyneema tau: ca. 18 kN
25 mm kanalbånd: ca. 18 kN
15 mm Dyneema bånd: ca. 15 KN

Bruddstyrke i slynger
Styrken i en knyttet slynge blir omtrent det dobbelte av tauets styrke,
minus knutereduksjonen. Eks. med 6 mm tau og enkel fisksknute:
Bruddstyrke = 7,5 kN ÷ 10% x 2 = ca. 13,5 kN.

Slynger av tau og bånd bør byttes etter harde
belastninger eller lengre tids bruk. Dette gjelder
spesielt slynger som har vært utsatt for varme,
som klemknuteslynger brukt under rapeller.

Bildet viser sikringsmidler med nye slynger.

Vinkler på slynger og tau
Kraft i enkeltslynge som funksjon av totalkraft i
senterpunkt:

30° vinkel: ca. 52%
60° vinkel: ca. 58%
90° vinkel: ca. 71%

120° vinkel: ca. 100%
170° vinkel: ca. 574%
180° vinkel: Uendelig

Spesialfiber
Tau og slynger av HMPE-fibre som Dyneema og Spectra har
omtrent de samme egenskaper som stålwire i samme diameter.
Fibrene trekker ikke vann mikroskopisk, men beholder egenskapene
når de er våte. Materialet blir i liten grad påvirket av UV-stråler, men
har lavt smeltepunkt (ca. 145°C). Merk at knuter glir lettere på
MHPE-fibre enn på Nylon.
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