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Denne sikre siden er provosert fram av 
en opplevelse ute på klippen. En lærer 
har med seg 5–6 yngre tenåringer som 
topptauer og sikrer hverandre. Jeg legger 
merke til at en av dem slipper tauet hver 
gang hun skal flytte opp bremsehanda 
for å hale inn mer tau. I noen øyeblikk 
står den andre tenåringen i realiteten helt 
usikret, og synet er tilstrekkelig skrem-
mende til at jeg går borttil for å instruere 
litt. Jenta protesterer, så jeg gir meg og 
trekker heller læreren til side. Han synes 
han har lært elevene beste metode, og 
mener bremsehanda godt kan gli løst 
oppover det passive tauet mens hjelpe-
handa holder fast i det aktive. Men vi kan 
begge se at flere av tenåringene fulls-
tendig slipper taket med bremsehanda 
omtrent ti prosent av tida. Læreren holder 
på sitt, og hevder mitt råd er for ”motorisk 
komplisert” og ”omdiskutert”. Jeg trekker 
på skuldrene, og lusker vekk med halen 
mellom beina. Er det så farlig?

VANLIGE UVANER
Det er farlig, og jeg angrer ennå på at jeg 
ga meg uten kamp. Om en av tenårin-
gene hadde falt mens sikreren skiftet 
grep, er det ingen tvil om at det ville gått 
galt. Tauet ville fått fart, og uten innøvde 
reflekser ville ikke sikreren hatt en sjanse. 
Kanskje skjer det en dag.
I alle fall skjer det med mange andre. 
En sveitsisk observasjon av 180 tilfeldig 
utvalgte inneklatrere viste at halvparten 
sikret mangelfullt. På norske klippe- og 
innevegger er dette i ferd med å bli den 
aller vanligste ulykkesårsaken. Selvlåsende 
bremser som Grigri har fått mye oppmerk-
somhet fordi de viser seg å ikke være så 
selvlåsende likevel, men vanlige plate- og 
hylsebremser kan være like farlige. La oss 
feste fokus på disse, og se hva som skjer 
ved et fall hvis:

1. Bremsehanda slipper taket: Tauet ruser 
ut, og i verste fall får ikke sikreren tak 
igjen før det er for seint. I beste fall får hun 
det, og kan regne med et saftig brannsår.

2. Sikreren slurver med mellomgrepet 
når bremsehanda skal skifte tak: Samme 
resultat. Mange tar et løst mellomgrep 
med et par fingertupper når bremsehanda 
slipper for å skifte grep. Men ingen holder 
et saftig fangrykk med to fingertupper.

3. Sikreren holder tak i det aktive tauet 
med hjelpehanda: Dette er vanlig, og i 
utgangspunktet ikke farlig så lenge brem-
sehanda er på plass i låseposisjon. Men 
når bremsehanda gjør noe annet, blir vi 
offer for griperefleksen. Når tauet plutselig 
suser ut mellom fingrene, vil vi automatisk 
gripe til. Når vi merker at taket ikke holder, 
griper vi bare hardere. Bremsefunksjonen 
hindres, sikreren brenner seg og klatreren 
faller.

4. Bremsehanda blir værende over brem-
sen når innhaling er avsluttet: Her kan 
tauet gli motstandsfritt gjennom bremsen, 
og uten motstand låser den ikke. Fallet 
fortsetter uhindret.

Tull med taubremsen er opphav til en fjerdedel av alle 
registrerte klatreulykker. Men det er ikke bremsens 
skyld. Det handler om dårlig tak på sikringsarbeidet.
AV: STEIN TRONSTAD, NORGES KLATREFORBUND

Hvis tauet først får fart gjennom taubrem-
sen, er det vondt å få tak på det igjen – og 
fallet går utrolig fort! Med åpne hylseb-
remser (ATC, Bug m.fl.) og nye, tynne tau 
er friksjonen så liten at det kan bli van-
skelig nok å holde selv om bremsegrepet 
sitter der det skal. 

SUMMEN AV ALLE ØYEBLIKK
Egentlig skulle det være opplagt at alt 
dette er farlige feil. Vi ser det bare ikke. 
Vi tror vi går fri fordi vi bare gjør dette i 
korte sekunder, sånn innimellom det ellers 
uklanderlige sikringsarbeidet. Feilene 
fortoner seg som bagateller. Men virke-
ligheten, fysikken og de store talls lover 
er nådeløse: Hvis bremsegrepet slippes 
ti prosent av tida, vil ti prosent av alle fall 
ende med knall. 

ET SIKKERT GREP
De samme feilene kan være like farlige 
med en selvlåsende brems. Derfor er 
løsningen like allmenngyldig som den er 
enkel: Minst ei hand skal ha et fast grep 
om det passive tauet absolutt hele tida. 
Så lenge den ikke haler eller mater, skal 
bremsehanda sitte i låseposisjon nede ved 
hofta. Når bremsehanda flytter grep, skal 
hjelpehanda ile til med et fast mellomgrep. 

Først når denne vanen er usvikelig og alle 
reflekser sitter, er det tid for å improvisere 
– slik vi av og til må når tauet skal fort ut. 
Ved rask mating skal bremsehanda fort-
satt holdes helt lukket rundt det passive 
tauet mens den flytter grepet. Men så sant 
det er mulig, bør hjelpehanda ta mel-
lomgrep. Det har den nyttige bivirkningen 
at hjelpehanda kommer bort fra det aktive 
tauet, der den helst ikke bør være når det 
kommer et fall. Kanskje det er motorisk 
komplisert, men en anstendig klatrer må 
rett og slett ta seg tid til å lære sikring-
shandverket ordentlig.

REFLEKS REDDER LEMMER
Så lenge bremsehanda sitter i låseposis-
jon, er alt greit. Om den holder på med 
noe annet – mater, firer eller tar inn tau 
– må det reageres raskt når fallet kommer. 
Da er vi avhengige av ryggmargsreflek-
sene, som er automatiserte reaksjoner. 
Slike må øves inn og drilles til de virkelig 
sitter i ryggmargen. Det er ikke nok å 
forstå bremsens virkemåte og lære hand-
grepene; hele reaksjonen må drilles slik 
at den kommer av seg selv før vi rekker å 
tenke over hva som skjer. Ikke la det gli ut; 
når en vane først er etablert, sitter den der, 
enten den er god eller dårlig.

Å bytte mellom ulike typer taubremser 
kan skape problemer, siden noen bremser 
krever litt andre grep. Vær trygg på reflek-
sene dine før du begynner å eksperiment-
ere med radikalt ulike taubremser. 

FALL OG BLI VIS
For både refleksenes og forståelsens skyld 
kan det være nyttig å eksperimentere litt 
på en vegg med en god tjukkas under. 
Finn fram hylsebremsen og et nytt tau, og 
en risikovillig prøvekanin som kan ta noen 
fall fra lav høyde mens du selv tester for-
skjellen mellom feil og riktig bremsebruk. 
Prøvekaninen vil garantert få noen møter 
med tjukkasen, og du selv noen nyttige 
erfaringer. Ha et par hansker i nærheten…

SIKKERHET FRA HOFTA
Sannheten er at ingen taubrems vil virke 
uten at det er motstand mot tauet. Den 
motstanden er det sikreren som må skaffe 
– ikke 95 prosent av tida, men hundre 
prosent. Uansett taubrems skjer det på 
denne måten:
Når det kommer et fall, skal bremsehanda 
øyeblikkelig ned i et fast låsegrep ved 
hofta. Hjelpehanda skal like øyeblikkelig 
slippe, uansett hvor den befinner seg.
Ta grep, og lev et lykkelig klatreliv!

SKUMMELT: Hendene må opp i denne 
posisjonen for å hale inn tau, men de må 
ikke bli værende. Ved et fall vil bremsen 
ikke låse. Hjelpehanda (her venstre) vil 
refleksmessig gripe til, med brannsår som 
sannsynlig resultat.

Riktig: Så fort innhaling er avsluttet, skal 
bremsehanda ned i låseposisjon ved låret.

Riktig: Deretter tar hjelpehanda et solid 
mellomgrep rundt det passive tauet, mens...

…bremsehanda flyttes opp og er klar til 
ny innhaling.

Riktig: Utgangsposisjon under 
topptauing. Bremsehanda holder 
et fast låsegrep på det passive 
tauet, og er samtidig klar til å hale 
inn mer tau. Hjelpehanda ligger på 
det aktive tauet, men griper ikke.

TO FEIL: Mellomgrepet holdes bare med 
to fingertupper, og bremsehanda slipper 
det passive tauet på vegen mot nytt grep. 
Sikreren vil ikke klare å holde et fall.

FARLIG: Bremsehanda har sluppet det 
passive tauet på vegen mot nytt grep, 
mens hjelpehanda fortsatt holder om det 
aktive tauet. Sikreren har ingen mulighet 
til å holde et fall, og hjelpehanda vil bli 
brannskadd.

Riktig: Slik skal låserefleksen være; brem-
sehanda tar et fast låsegrep ved hofta og 
hjelpehanda slipper taket. Dette er også 
utgangsposisjonen under sikring på led; 
sikreren er klar til å mate ut mer tau.

DENSIKRESIDEN

NÅR BREMSEN 
IKKE TAR

“Det er ikke nok å forstå bremsens virkemåte og lære handgrepene; 
hele reaksjonen må drilles slik at den kommer av seg selv før vi 
rekker å tenke over hva som skjer.”

44 4/2004 454/2004
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Stein tronStad
stein.tronstad@npolar.no

Stein Tronstad er styremedlem og sikkerhets-
ansvarlig i Klatreforbundet. Til daglig 

arbeider han som seksjonsleder på 
Norsk Polarinstitutt

Sikre sider

Fortsatt ille  
ute inne?
Etter femten år med registrering av klatreulykker og seks år med Brattkort 
er situasjonen den samme: Klatreulykker innendørs skjer på golvet.

riktig: Fast bremsegrep, fast blikk. En sikrer som følger med er 
like vitalt enten du klatrer inne eller ute. Foto: Stein Tronstad

inneulykker har alltid vært spennende å studere. Alle ytre 
farer er eliminert, og alt er opp til klatrerne selv. Det blir 
nesten som et laboratorieforsøk i klatresikkerhet. Forsøket 
avslører et interessant tverrsnitt av menneskets evner til å 
feile. Vi har gode evner, alle sammen.

Flere klatrere, Flere Fall
NKFs ulykkesdatabase inneholder nå 179 rapporter fra 
inneveggene, og tallet øker med noen og tjue i året. Det 
blir stadig flere, men det er likevel ingen grunn til å tro at 
ulykkeshyppigheten øker. Flere rapporter forteller bare at vi 
er blitt mange flere på inneveggene, og at det er flere som 
tar seg tid til å rapportere hendelser (tusen takk til dem!).  
Tilstanden som avsløres er slett ikke så ille. Det blir en del 
beinbrudd og noen skremmende hendelser, men det er 
langt mellom de virkelig alvorlige skadene, og ingen dør. 
Likevel er det mye vi kan forbedre. Hver eneste rapport, selv 
de mest eksotiske, forteller noe om hvordan. Men denne 
gangen skal det uvanlige få ligge. Vi skal heller se på de 
store og berømte ulykkesårsakene, for det er der vi finner 
nøkkelen til å gjøre noe forebyggende.

Bakken kaller 
Påstanden i innledningen er selvsagt satt på spissen, for 
inneulykker skjer av absolutt alle tenkelige grunner på 
alle tenkelige steder. Fall under sikret klatring dominerer. 
Leding topper med 41 % av alle hendelser, mot 13 % under 
topptauklatring. Skadehendelser under buldring utgjør 22 
%, og ulykker under nedfiring 20 %. De siste småprosen-
tene handler om ruteskruing, belastningsskader og litt 
bajasfakter.  De alvorligste skadene ser vi faktisk under 
buldring, der det ofte handler om en fot som er blitt kilt 
mellom to tjukkaser – og selvsagt ved nedfiringsulykker, der 
tyngdekraften får herje fritt.

Men selv om ulykker flest skjer under sikret klatring, er det 
sjelden vi finner årsaken oppe i veggen.  Det starter gjerne 
med et fall, det er så, men ulykke blir det først når sikreren 
lar fallet fortsette til et sammenstøt med vegg, golv eller 
andre klatrere. Og mønsteret er klart: Det er det som skjer 
eller ikke skjer når klatrerne befinner seg på golvet som 
utløser flertallet av skadehendelsene.

det er på golvet det Skjer
Over halvparten av alle ulykker og uhell, og 2/3 av alle 
ulykker under sikret klatring, blir forårsaket på golvet. I 
halvparten av disse igjen – 1/4 av alle inneulykker – er det 
sikrerens bremsegrep som svikter: Slippe (eller ikke holde!) 
tauet, gripe tak i aktivt tau og brenne handa, få hånda 
inn i bremsen, klemme låsearmen på grigrien – eller bare 
bevisst uvøren nedfiring. Svært ofte er det ferske klatrere 
som ennå ikke har rukket å automatisere håndgrepene 
som svikter her. 

nest viktigste årsak er feil innkopling eller montering av 
et eller annet (17 % av alle ulykker): Innbindingsknute ikke 
fullført eller festet feil sted på selen (vanligst), feil treing 
eller innfesting av taubremsen, feil påsetting av selen, 
eller manglende sikring av nedre tauende med påfølgende 
nedfingsulykke. Alt sammen er feil som en god og bevisst 
kameratsjekk vil fange opp.

den tredje viktigste årsaken er manglende oppmerksom-
het (10 %); kort og godt at sikreren ikke følger med og 
ikke «er der» når klatreren trenger det. Deretter følger 
kommunikasjonssvikt i taulaget – altså ulykker som har 
skjedd fordi klatrer og sikrer har misforstått hverandre eller 
ikke klart å formidle viktige hensikter til hverandre.

til slutt følger et knippe andre hendelser: Sikrer som har 
stått for langt ut og blitt slengt inn i veggen ved fall, fall i 
samme øyeblikk som sikreren mater ut tau – og kanskje 
en eller to skader som kan føres tilbake til at sikrer har låst 
tvert i stedet for å gi et dynamisk fall.

UFlakS i veggen
Bare en femdel av alle ulykkene har sin skadeutløsende 
årsak oppe i selve veggen. Her er det vel klatreren som 
roter det til?  Mer berettiget er det å si at han eller hun 
har uflaks, for som oftest er det bare snakk om uheldig 
landing der klatreren har truffet et ustikkende klatretak eller 
blitt vippet rundt av tauet og smelt hodet i veggen. Ved 
samtlige uhell av denne typen har sikringskjeden fungert 
feilfritt. Ingen lange fall, altså – bare uheldig landing. Andre 
ganger dreier det seg om klatretak som har løsnet og utløst 

et skadelig fall, eller en sikringsslynge i veggen som har 
revnet.   

når vi har skrelt vekk alt dette står vi igjen med de 
hendelsene der skaden kan tilskrives klatrerens sikringsfeil 
oppe i veggen. Tar vi med både trivielt (for pumpet til å 
sikre, glemt å sikre, ufrivillig uthekting, Z-klipp, to tau i 
toppfestet) og eksotisk (kan ikke beskrives kortfattet!), blir 
det 10 av 179 hendelser, eller 6 %. To av disse uhellene 
har gitt skader av betydning.

Brattkort Bedre?
Da vi laget testen for å oppnå Brattkort for 7-8 år siden, 
så vi også grundig på de ulykkesrapportene vi hadde den 
gangen. Vi la vekt på de ferdighetene som så ut til å ha 
størst betydning for sikkerheten i praksis: Stødig arbeid 
med sikringsbremsen, kameratsjekk, gjensidig oppmerk-
somhet, tett kommunikasjon i taulaget… Har det hatt noen 
virkning?  

det ser ut til å ha blitt færre innbindingsfeil og færre 
nedfiringsulykker, men dette motvirkes litt av at vi har 
stor rekruttering. Dermed er det mange på klatreveg-
gene som ikke har fått nok klatremeter til å øve inn 
sikringsferdighetene, Brattkort eller ikke.  Men det store 
spørsmålet er selvsagt om vi får færre ulykker. Det kan vi 
dessverre ikke måle så lenge vi ikke teller urapporterte 
ulykker, klatrere eller klatretimer.  Men vi kan i hvert fall si 
at Brattkort-testen fortsatt fokuserer på det som er viktigst 
for sikkerheten. Den sikrer at et flertall av de nye klatrerne 
lærer seg dette før de setter i gang – og vi kan vel gjette på 
at vi hadde hatt villere tilstander uten kortet.



annonse

FigUr 1: Rapporterte ulykker etter hvor hendelsen ble 
forårsaket.  Antall ulykker.

FigUr 2: Ulykkesårsaker på golvet. Antall hendelser. Ved noen 
hendelser har flere enn en faktor spilt inn.

FigUr 3: Ulykker forårsaket i veggen. Antall hendelser.

tre gode råd
1. Sørg for at bremserefleksene sitter godt, og hold ALLTID et sikkert grep om tauet.
2. Sjekk hverandre nøye ved hvert taubytte, og følg med!
3. Sørg for at makkeren din alltid vet hva du tenker å gjøre. Ta øyekontakt for å 
sjekke at det er oppfattet – spesielt før nedfiring.
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Den sikre siden
Dato:   22.06.2011 
Ansvarlig:    Stein Tronstad
Trykt i:   Klatring nr 4 - 2008

Den vanskelige venstrehånda

Alle klatrere tar tak i det aktive tauet med den ene hånda – som regel venstre – for å 
hale når tauet skal mates inn eller ut av taubremsen. Det finnes ingen annen måte å 
gjøre det på, men noen ganger er det nettopp dette som fører til knall, fall og svidde 
fingre.

Bremsehånda – som regel høyre – er sjefen når vi sikrer, og har selvsagt alltid et trygt grep 
om den ”passive” tauenden, altså under taubremsen.  Men noen ganger kan hjelpehånda – 
venstre – ta over kommandoen, i vanvare eller av refleks.  Det straffer seg, som vi skal se i 
noen få eksempler.

Svidde grep
Hamar, moderat erfaren sikrer,  ledfall 7 meter oppe i ruta: Sikreren sto klar til å mate ut 
tau, og grep til med venstre hånd over taubremsen av rein refleks. Hylsebremsen låste ikke, og 
fallet gikk helt ned – heldigvis uten skader for klatreren.  Sikreren sto igjen med et sviende 
brannsår i hånda og et stort spørsmål til seg selv: Hvorfor klarte hun ikke å holde når høyre 
hånd tross alt holdt fast der den skulle, i et bremsegrep rundt tauet under bremsen?

Trondheim, moderat erfaren sikrer:  Klatreren hoppet av fra tredje bolt for å demonstrere 
fall. Sikrer var ikke forberedt, tauet gled gjennom begge hendene, hylsebremsen låste ikke og 
klatreren deiset i golvet. Glødende brannsår avslørte at sikreren i realiteten hadde forsøkt å 
holde fallet med venstre hånd, den som holdt rundt det aktive tauet. 

Oslo, erfaren sikrer,  ledfall 6-7 meter oppe i ruta: Sikreren var i ferd med å mate ut tau med 
fingertuppene på venstre hånd, mens høyre holdt undertak på grigrien uten å klemme på 
låsearmen. Grigrien låste ikke, og klatreren falt i golvet – men slapp fra det uten skader.  
Sikrerens kommentar: «I refleks må jeg ha strammet grepet rundt tauet jeg dro ut.»
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Reflekser og refleksjoner
Nettopp griperefleksen er problemet. Når vi kjenner at noe blir revet ut av hendene, vil vi 
automatisk gripe til. Når vi merker at grepet ikke holder, griper vi bare enda hardere. Dermed 
dempes draget på taubremsen, låsefunksjonen hindres og fallet fortsetter. Det er ryggmargen 
som reagerer, og det den i praksis forsøker, er å holde et fall med bare nevene. Hjernen 
skjønner selvsagt at dette ikke er så lurt, men som eksemplene viser, kan det være for seint når 
nerveimpulsene når fram dit. Hodet trenger et sekund eller to for å oversikt over situasjonen, 
og noen ganger er det for lenge.

Bremsen trenger deg
Denne typen hendelser skjer like ofte med selvlåsende brems som med vanlige hylsebremser, 
ikke overraskende.  Enhver brems trenger en viss motstand i tauet for å låse, og den 
motstanden er det bare bremsehånda (høyre) som kan skaffe.  Kanskje har den også gjort et 
seriøst forsøk på å ta tak – men når venstre hånd griper inn i saken, kortsluttes bremsekjeden.

Ryggmarg slår erfaring
Uerfarne sikrere er mer utsatt for dette problemet enn de erfarne.  En begynner som ikke har 
øvd inn reaksjonene, vil fomle og gjøre feil når det skjer noe uforutsett. Erfaring gir tryggere 
reflekser og setter sikreren i stand til å beherske avanserte reaksjoner som dynamisk 
sikringsarbeid. 

Men svært erfarne sikrere kan også la seg lure av griperefleksen, selv folk som har klatret 
intensivt i mange år.  Som oftest skjer dette med sikrere som bruker selvlåsende brems, hvor 
det er vanlig å holde i selve bremsen med høyre mens venstre haler. Når det bare er 
venstrehånda som holder i tauet, har ikke høyrehånda noen mulighet til å avverge resultatet av 
en griperefleks i venstre.

Hodet høyt og høyrehånda lavt
Ryggmargsreflekser er vanskelige å gardere seg mot. Men en viktig forutsetning ligger nok i å 
unngå å la seg overraske – med andre ord å følge med på det som skjer oppe i veggen. 
Dernest gjelder det å drille en korrekt bremsereaksjon med låsegrep. Da vil dette bli 
reflekshandlingen når fallet kommer, og klatreren blir hengende.

For den mer erfarne sikrer er det mest om å gjøre å passe på at bremsehånda – høyre – alltid 
er på tauet, også når det brukes selvlåsende brems. Og en aller siste skanse kan være å gi 
venstrehånda et handicap i kampen om grepet: La høyre ligge i et fast grep rundt det passive 
tauet når du mater og haler, og nøy deg med fingertuppgrep på hjelpehånda. Tenk 
venstrehånda vekk!

Illustrasjoner på neste side.
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Skummelt: Venstre hånd i fast mategrep. Tryggere:  Fingertuppgrep med venstre.

Farlig: Ikke bli stående slik – da vil bremsen 
ikke låse.

Viktigst: Et sikkert bremsegrep.
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