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Definisjon:

”Planverket er en logisk og systematisk analyse av alle
de faktorer som virker inn på løsningen av et oppdrag
fra oppdrag mottas til det er løst.”

Oppbygning:

OPPSTART
(5 sider)
Hvis faktorer
endrer seg

GJENNOMFØRING
(1 side)

AVSLUTNING
(1 side)
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KONTINUERLIGE
OPPGAVER
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Kort forklaring av planverkets oppbygning
Figuren på forsiden er en skjematisk fremstilling av planverkets oppbygning.
Planverket er inndelt i fire deler.
OPPSTART, GJENNOMFØRING og AVSLUTNING gjenspeiler de tre hovedfasene som
enhver aksjon (både ettersøknings- og redningsaksjon) går gjennom. Løkken i
figuren indikerer at oppgavene som må utføres under oppstarten ofte må utføres
flere ganger i løpet av en aksjon. Det skjer når faktorene som påvirker oppdraget
endrer seg, og når aksjonen overføres til en ny ettersøknings- eller redningsenhet
(vaktskifte).
Den siste delen i planverket inneholder de KONTINUERLIGE oppgavene som
aksjonsledelsen må ivareta. Til slutt i planverket er det et vedlegg som kan benyttes
ved mottak av ettersøkningsoppdrag.
Råd til anvendelse av planverket
En gyllen regel er: benytt den delen av planverket som samsvarer med hvor langt
aksjonen er kommet. OBS! Enhver aksjon skal ALLTID starte med OPPSTART. Først
når mannskapene er sendt i søk eller annen innsats tas GJENNOMFØRING frem. Når
oppdraget skal avsluttes benyttes den siste delen AVSLUTNING. Den fjerde delen,
KONTINUERLIGE OPPGAVER, bør ligge fremme hele tiden, siden disse oppgavene er
uavhengig av hvor langt aksjonen er kommet.
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1.0 MOTTAK AV MELDING
a)

Ta frem skjema ”Mottak av melding” (vedlegg 1)

b)

Skriv ned ordrett det oppdraget som mottas

c)

Gjenta oppdraget

2.0 FORBEREDELSE OG GROV PLAN
2.1

KORT VURDERING AV OPPDRAGET
= hva innebærer oppdraget for meg som leder?
a) Hvilke type oppdrag; ettersøkning, henteoppdrag, skadested?
b) Tid til disposisjon; oppmøte, hvor lenge lyst, hastegrad?
c) Hvor står jeg fritt og bundet i forhold til søksform, teig, mannskaper?
d) Begrensninger på søksform, teiggrenser, avgivelser gitt av SKL?
e) Eventuelle underleggelser av eksterne ressurser?
f) Hvor er operasjonsområdet? Distanse til KO? Størrelse?
g) Fremføring av mannskaper? Når? Hvorledes? Hvor mange?
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h) Plassering og størrelse av KO? SB muligheter?
i)
2.2

Båter? Ankomst til vatten?

FAKTORER SOM VIRKER INN PÅ LØSNING AV OPPDRAGET
= Faktaopplysninger som må hentes inn
2.2.1 Savnede
= Ta utgangspunkt i mottaksskjema!!
a) Personalia (alder, kjønn osv)
b) Hvor mange?
c) Sist sett, hvor lenge har savnede vært ute?
d) Fysisk og psykisk form?
e) Medbrakt utstyr?
f) Lokalkjennskap i området?
g) Turvant? Svømmedyktig?
h) Formålet med turen? Ses i sammenheng med pkt. 2.2.3 d
2.2.2 Vær, føre, lysforhold
a) Oppholdsvær, overskyet, disig
b) Temperatur dag og natt
c) Sol opp og sol ned
d) Fremherskende vindretninger
e) Skredfarlige områder
f) Værvarsel/værhistorikk
g) Flo, fjære, temperatur, strøm
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2.2.3 Lendet/området
a) Generelt: skogbevokst, småkuppert, usikker is?
b) Potensielle atkomstveier for savnede og egne mannskaper?
c) Naturlige hindre: vassdrag, myrer, bratte skrenter og fjell.
d) Relevante lendegjenstander for savnede: som over, samt hytter,
bebyggelse, stier, veinett, mulige beite-, fiske-,
sopp-, bærområder, kraftledninger, strandsonen.
e) Viktig lende for egne mannskaper: som over, samt høydedrag (lytte/
observasjonspost), samt evt. skredfarlig område.
f) Relevante bygninger, gater, bydel
g) Folkemengde, tetthet
2.2.4 Egne mannskaper
a) Forventet antall fremmøtte mannskaper
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b) Erfaring og kompetanse
c) Fysisk, psykisk og materiell status
d) Motivasjon
2.3

TIDSPLAN
= Fra oppdraget mottas til lagene settes ut i ettersøkning

Eksempel på en tidsplan: Se vedlegg 2
2.4

UTARBEIDELSE AV VARSEL
= Utarbeides på bakgrunn av pkt. 2.0 (Forberedelser og grov plan)
a) Huskeord: S O T T A R Ø
S

: Situasjon

O

: Oppdraget fra SKL/LRS/Politi

T

: Tid og sted for ordremøte

T

: Tidligste tidspunkt for avmarsj

A

: Administrative bestemmelser (mat, spesielt utstyr med mer)

R

: Ved behov for rekognosering (sambandsmuligheter,
fremkommelighet, skredfare, fremskutt KO m.m.)

Ø

: Ved behov for øyeblikkelige tiltak (bomnøkler, brøyting,
beredskapshenger, spiss m.m.)

b) Innhold må tilpasses hastegrad og varslingsmetode
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3.0 VARSLING AV MANNSKAPER
= Benytt varsel utarbeidet i pkt. 2.4 (Utarbeidelse av varsel)
a) Utsendelse av varsel til mannskaper
b) Varsles i henhold til lokal varslingsplan
c) Bruk egen lokalt utarbeidet telefonliste

4.0 TAKTISK VURDERING
= Utarbeides fra det vi har kommet frem til i pkt. 2.2 (faktorer)
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4.1

4.2

Konklusjoner (sammendrag) på de faktorer som virker inn på løsning av
oppdraget
a)

Konklusjon på savnede

b)

Konklusjon på lendet

c)

Konklusjon på vær, føre og lysforhold

d)

Konklusjon på egne mannskaper

Hva er konsekvensen (hva innebærer) av konklusjonene for (i) savnede og (ii)
egne mannskaper?

4.3

Utarbeid alternative hypoteser (antatt hendelsesforløp) over hva som kan ha
skjedd med savnede (det bør alltid utarbeides mer enn en hypotese, og disse bør
være prinsipielt forskjellige slik at de medfører ulike søkeområder og ulike
søkemetoder). Er hypotesene sannsynlige og logiske?

4.4

Vurder hypotesene opp i mot hverandre => sannsynlighetsvurdering.

4.5

Prinsipielt: når to hypoteser er like sannsynlig så velg den hypotesen som har de
alvorligste konsekvensene for den savnede.

4.6

Hvis man har nok ressurser til å planlegge søket ut i fra flere sannsynlige
hypoteser vil dette øke effektiviteten på søket.

5.0 TAKTISK PLANLEGGING
= Uføres på bakgrunn av pkt. 4.0 (Taktisk vurdering)
a) Uttak av primært søkeområde på bakgrunn av den valgte hypotesen og punkt av
interesse.
b) Valg av søkemetoder (for eksempel stisøk, patruljesøk, punktsøk, lyttepost,
manngard, eller en kombinasjon av disse).
c) Plan for bruk av tildelte ressurser (søkshund, scootere, helikopter, fly, bil, båter,
ekstra mannskaper).
d) Utarbeidelse av primære oppdrag (ta ut søketeiger, transport, annet)
e) Fordeling av mannskaper (lag, uttak av lagledere)
f) Uttak av sekundært søksområde.
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g) Utarbeidelse av pkt. 3a i fempunktsordren nederst på denne siden.

6.0 ORDREGIVING
= Utarbeidelse av fempunktsordre (fullstendig/forkortet)
6.1

Tid, værforhold og oppdragets karakter avgjør fullstendig eller forkortet ordre

6.2

Fempunktsorden (fullstendig ordre, kan med fordel gis skriftlig)

(Følgende punkter MÅ være med rett FØR fremføring av fempunktsordren. Det forenkler mottaket og
forståelsen av ordren)
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1

SITUASJON
a)
Savnede
b)
Hypotesen(e) som vi har valgt å planlegge ut i fra
c)
Andre enheter som er med i operasjonen
d)
Underleggelser og/eller avgivelsen

2

OPPDRAG
Oppdrag slik det ble presentert av SKL

3

UTFØRELSE
a)
Plan i grove trekk (for hvordan du vil disponere ressursene)
b)
Lag 1 (oppdrag, underleggelser, avgivelser, kritiske spørsmål)
c)
Lag 2 (oppdrag, underleggelser, avgivelser, kritiske spørsmål)
d)
Depotlaget (oppdrag, underleggelser, avgivelser)
e)
Transportlaget (oppdrag, underleggelser, avgivelser)
f)
Fellesbestemmelser (oppdragets varighet, handling ved funn, media, koding av pri-meldinger)

4

ADMINISTRASJON OG FORSYNINGER
a)
Proviant og etterforsyning
b)
Nødvendig sanitetsutstyr
c)
Evakueringsakser (ved dårlig vær, sambandsproblemer, gå i retning….)
d)
Transportstøtte
e)
Spesialutstyr (vann- eller fjellredningsutstyr, ekstra lysutstyr med mer)

5

LEDELSE OG SAMBAND
a)
Samband (frekvenser, kodeord, prosedyrer, sendevinduer, mobiltelefonnumre)
b)
Ledelse (posisjon på KO, evt. fremskutt KO)
c)
Min plass under aksjonen
d)
Kritiske spørsmål. For eksempel: Har de savnede vært i hyttefelt, Er det spor av de savnede
langs elva
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”Ta frem kart…vår posisjon…nord retning så…”
Kort lendeorientering med fokus på de punkter som er av interesse for løsningen av oppdraget.
”Merk følgende punkter på kartet…” (Kun punkter som nevnes i ordren)
Regel: Ingen spørsmål skal stilles eller svares på, før etter at ordre er avsluttet.

”Ordre slutt- spørsmål om to minutter”
Lagførere trekkes opp til skissen for presisering av oppdraget
”Lag 1- gjenta oppdrag; lag 2- gjenta oppdrag”, osv
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6.3

FORKORTET ORDRE
= ved henteoppdrag, skadested / skred, tilsvarende
= kjent lokalisering / tidskritisk
a) Kort lendeorientering
b) Oppdraget
c) Oppdrag til det enkelte lag
d) Savnede / skadde
e) Bruk modellbord eller kartskisse
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f) Lagførere gjentar oppdrag ordrett
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7.0 VURDERING OG PLANLEGGING AV VIDERE FREMDRIFT
a) Forbered flere sekundære oppdrag
b) Vurder om man må gå tilbake til enkeltpunkter i OPPSTART: Er faktorene som ble
vurdert under OPPSTART vesentlig endret?
c) Ved lengre aksjoner, sørg for skifte av aksjonsledelse og mannskap samt
forpleining.
d) Oppdater ressursoversikt, resultatkart, aksjons- og sambandslogg, osv.
e) Vurder videre ressursbehov
f) HUSK: Vær kritisk til egne vurderinger

8.0 KO SINE OPPGAVER VED FUNN
8.1

KO utarbeider plan (eventuelt repeterer prosedyre) for funn opp mot SKL og

GJENNOMFØRING (1 av 1)

ambulanse
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8.2

Kontroller at det oppgis: Egen posisjon, tilstand på savnede, evt ressursbehov

8.3

Sørg for at lagleder gjennomfører:
a) Skjerming mannskap
b) Skjerming funnsted/sikring av skadested
c) Evakuering, avgrensing og sperring av området
d) Inn og utpassering samme vei
e) Vakthold ved funnstedet til politiet ankommer
f) Benytter koder for skjerming av personalia på savnede
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9.0 INNTRANSPORTORDRE
g) Få oversikt over alle enhetenes posisjoner og tilgjengelige transportressurser
h) Avtal med lagleder egnet posisjon og tidspunkt for inntransport
i)

Alle lag er kontinuerlig på SB

j)

Alle lag melder seg i KO ved ankomst
Alle lag leverer resultatskisser over hvor de har søkt (loggføring)

k) Informasjon til lagledere: tidspunkt for debrief, starte opprydning

10.0 DEBRIEF AV MANNSKAPER
= Evaluering av operativ gjennomføring, bearbeiding av inntrykk.
10.1 Sørg for at defusing i lagene blir gjennomført
a) Avholdes umiddelbart (i bilen, når man venter på transport)
Tilstreb et åpent miljø

AVSLUTNING (1 av 1)

Fang opp evt. avvik i gruppen
Tal med en stemme utad i gruppen
10.2 Sørg for taktisk debrief med politiet blir gjennomført
a) Avholdes umiddelbart (når alle er kommet inn)
Oppsummer hendelsesforløpet og fokuser på fakta (ta utgangspunkt i
loggene fra aksjonen)
Tilstreb et åpent miljø
Tal med en stemme utad i gruppen
10.3 Psykologisk debrief
a) Vurder om psykologisk debrief må gjennomføres (avvik og sterke
reaksjoner?)
b) Bruk telefonliste over ressurspersoner (prest, lege, psykiater, etc.)
c) Gjennomføres innen 48 timer
d) Ledes av fagpersonell
e) Vurder behovet for flere samlinger i samråd med fagpersonell og
mannskapet.
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11.0 HÅNDTERING AV MASSEMEDIA OG PÅRØRENDE
a) Avtal med LRS/lokal politimann egen prosedyre for håndtering av massemedia og
pårørende
b) Henvis til LRS/politiet
c) Vær mottakelig og høflig, opprett et godt forhold til massemedia og pårørende
d) Gi avtaler som du kan holde med tanke på informasjon til media

KONTINUERLIGE OPPGAVER (1 av 1)

e) Skjerm mannskaper, savnede og pårørende fra massemedia
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MOTTAK AV MELDING OM ETTERSØKNING
DTG:
Kan treffes på tlf.:

Melding kommer fra:
Hvis ikke meldingen kommer fra politiet skal disse varsles

HVEM ER SAVNET
Navn:

Antall:

Kjønn:

Alder:
Signalement:

Fysisk/psykisk form:

Andre omstendigheter:

HVILKET OMRÅDE
Planlagt/antatt rute (tegn inn på kart):

Sist sett:

“Tause vitner”/funn av gjenstander:

Er vedkommende lokalkjent:

UTSTYR
Hvilket utstyr har savnede:

RESSURSER/STYRKER
Hvor mange skal korpset møte med:

Hvilke andre ressurser deltar/er varslet:

OPPMØTE
KO er på/ved:
Letemannskapene møter ved:
Korpsets oppdrag og varighet:
Spesielt korpsutstyr:
MELDING MOTTATT AV (sign.):

Husk at du har taushetsplikt!
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Vedlegg 2:

Eksempel på en tidsplan
Klokken

Handling

0800

Mottatt oppdrag fra SKL

0800-0900

Forberedelse og grov plan / varsling /

0830

Etablering av KO, fortsatt planlegging, det vil si taktisk
vurdering og planlegging, samt utarbeidelse av ordre.

0830

Sol opp, koordinering med SKL

0915

Forpatrulje/ spiss ut/ etablering av utskutt KO

0915

Fempunktsordre til korpset (skriflig)

0930

LF får sine respektive oppdrag

0930-0945

LF gir sine ordre til mannskapene på laget

0945

Siste klargjøring i lagene og i KO

1000

Uttransport av mannskaper
Iverksettelse av oppdrag

1630

Sol ned

0600

Eventuell avslutning dersom dette er gitt av SKL.
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