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Nattevandring til Dalsnuten
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BAKGRUNN

 Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig 
utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi 
og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er 
et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

 Norads informasjonssatsing i perioden 2017-2020 skal spre 
kunnskap om, og engasjement rundt bærekraftsmålene i hele 
Norges befolkning. En oppgave som er forankret i instrukser fra 
departementene.

 Halvparten av Norges befolkning har hørt om 
bærekraftsmålene. Første steg er å opplyse om at målene 
eksisterer og fortelle folket hva målene handler om.

Statsminister Erna Solberg er leder for FNs pådrivergruppe for 
bærekraftsmålene. 
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NATTEVANDRING – SAMMEN GÅR VI 

FOR BÆREKRAFTSMÅLENE

 Bærekraftsmålene er et massivt samarbeidsprosjekt og alle må 
ta ansvar på forskjellige nivåer. For å vekke samarbeidslyst og 
fellesskapsfølelse hos nordmenn har Norad utviklet et konsept 
som kobler bærekraftsmålene opp mot den norske turkulturen, 
en arena hvor samarbeid og fellesskap står sterkt.

 Turene bygges rundt engasjerende formidling av kunnskap om 
bærekraftsmålene, og er en møteplass der turgåerne sammen 
skaper spektakulære opplevelser. Målet er å spre 
oppmerksomhet om bærekraftsmålene til resten av landet.

 Bærekraftsmålene skal løftes fra lukkede møter og ut til 
befolkningen.  
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OVER 48 000 HAR DELTATT PÅ NATTEVANDRINGENE 

Gaustatoppen høst 2016

5000 deltakere

Gaustatoppen høst 2017

7500 deltakere

Keiservarden høst 2017

6000 deltakere

Aksla vår 2018

Gaustatoppen høst 2018

4000 deltakere

5500 deltakere

Ekebergåsen høst 2018

12000 deltakere

Vardåsen høst 2018

3000 deltakere

Skansen høst 2018

5000 deltakere
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Gjennomføring
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AVSJEKKSPUNKTER

Valg av løypeprofil - Dalsnuten

 Tro mot konseptet: trygg, tilgjengelig, spektakulært, unikt

 Velge løypeprofil og lengde som passer for voksne og barn.

 Tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 Unngå løyper som kan medføre potensielle fall og skader. 

 Brede stier som gjør det lett for deltakere å passere hverandre. 

 Oppholdsplasser langs løypen. 

 En løypeprofil som den lokale befolkningen kjenner godt til. 

 En løypeprofil med flotte omgivelser. 

 En løypeprofil som kan skape «spektakulære» øyeblikk.

 Startområde som egner seg for oppsett av profileringsutstyr.

 Tilgang til strømpunkter i bunn

 Skalerbar lokasjon mht aktiviteter og evt konsertområde. 

 Sanitære forhold – leier inn festivaltoaletter
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AVSJEKKSPUNKTER

Hvem er med?

 Lokal DNT organisasjon tilstede med løypevakter.
 STF stiller med inntil 60 frivillige

 Røde Kors lokallag tilstede under nattevandringen.
 Stiller med tre lag

 ROS-analyse sendes til Politiet.
 Sendt og godkjent av kommunen

 Varsle nødetater om nattevandringen. Vurdere behov for deres tilstedeværelse.
 Utført

 Kontakte hjelpekorps og frivillige. Eks: idrettslag og lokale speiderklubber.
 Speidernes Beredskapsgruppe er kontaktet og stiller med 15 pers.

 Kommunen kvalitetssikrer løypeprofilen hvis nattevandringen skjer på kommunal grunn.
 Utført

 Leie inn profesjonelt vaktselskap hvis det skal settes opp et større konsertområde. 
 PSS Securitas stiller med ordensvakter og trafikkvakter

 Flere innfartsårer til startområdet. Håndtere store folkemengder som kommer samtidig.
 Tide stiller med  +/-15 busser som frakter publikum til og fra arena

 Få eller ingen gater må stenges
 Fjogstadveien blir stengt

Gaustatoppen - 8500 deltakere 

Vardåsen – 3000 deltakere

Røde Kors: 20 personer
DNT: 50 personer
Speiderne: 30 personer
Politiet: 0

Røde Kors: 5 personer
DNT: 12 personer
Øvrige frivillige: 25 personer
Politiet: 0

Oslo - 15000 deltakere 

Røde Kors: 12 personer
DNT: 29 personer
Idrettslag: 16
Politiet: 4
Vektere: 15
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Bekleding, anbefalt pakkeliste – frivillige

Bekledning 
• Vindjakke og tur/utebukse 

• Undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift 

• Sokker med mye ull og god passform + ekstra skift 

• Ullgenser/jakke eller tynn dunjakke 

• Lue 

• Det deles ut felles vester og akkrediteringskort fra arrangør

• Ullvotter eller andre vanter/votter som er varme selv når de er våte 

• Regntøy (jakke og bukse) 

• Fjellstøvler/sko 

Utstyr 
• Ryggsekk med passe volum til innhold 

• Sitte/ligge underlag til å sitte på 

• Vindsekk om du har 

• Førstehjelpssaker og sportstape 

• Liten kniv 

• Hodelykt/lommelykt 

Fasiliteter på arrangementet og tider
• Det er servering ved låven

• Oppmøte 18:30 Ferdig ca. 24:00

Bør ta med hodelykt, matpakke, varm og kald drikke og førstehjelpsutstyr. 
I forhold til bekledning er det viktig at dere tenker varmt, pustende og vindtett. Ull innerst, isolerende lag og 
vind/vanntett ytterst. 
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Info 

 Vi ønsker at frivillige går inn på norad.no eller fn.no for å lese litt om FNs bærekraftsmål

 Frivillige som kjører bil oppfordres til å kjøre sammen slik at vi reduserer biler ved Gramstad. 
P-bevis til de som har meldt behov vil deles ut av STF 

 Oppmøte er kl. 18:30 - Gramstad ved STF sin låve – felles infomøte

 Det er servering på låven i regi av STF

 Det settes ut to sett med kuber (gul slynge) og ett sett med staur (rød slynge) – se bilde. silde 10. Totalt 3 * 17 poster.
o DEL 1; fra Start til konsertarena. Denne delen av løypa går langs grusvei, forbi pilhytta, den nye gapahuken, 

opp mot frukthagen og avsluttes ved Revhorntjørn. Passer for de som ikke ønsker å gå langt. Kuber plasseres 
med en avstand på 50 – 250 meter. Starter med BM 1 og avsluttes med BM 17

o DEL 2, Fra konsertarena, langs nedsiden av Revhorntjørn, videre ned rundløypa som ender opp ved Pilhytta. 
Markeres med lyskuber. Starter med BM 1 og avsluttes med BM 17. Avstand mellom kuber vil være 50 – 250 
meter i stigende rekkefølge.

o DEL 3, Konsertarena, opp til Dalsnuten og ned rundløypa til Revhorntjørn. Markeres med Staur og lyslenker. 
Avstand mellom staur vil være 100 – 400 meter. BM 1 ved konsertarena etter frukthagen, mens BM 17 vil 
markeres på motsatt side av Revhorntjørn. Avsluttes der sti treffer DEL 2 av løypa. Denne delen er for de 
sprekeste. Denne delen av løypa vil også få bistand av SBG.

 Tidligere har alle frivillige hatt med førstehjelpsutstyr og hodelykter. Om dette ikke er en del av standard pakning for 
STF og SBG er det bare å se bort ifra. En person fra DNT kobles på samband. 

 Frivillige på runde Staur forlater post i forkant av konsert. Trenger ikke dra tilbake på post.

 Frivillige på runde 1 og 2 forlater post før konsert og bør dra ca. 15 minutter før konserten er ferdig slik at de rekker 
tilbake til respektive poster før publikum returnerer. 
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Løypa
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Beredskapsnummer: 

916 57 015

Beredskapsansvarlig:

Truls Alsnes (SBG)

Arrangementansvarlig (NORAD):

Vegard Bjørtuft (M. 930 31 600)
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ROS-analyse 
 

Hovedpunkter: 

• Skader ved opp- og nedrigg 

 o Potensiale for store personskader, kvestelser/død. 

 o Forebyggende tiltak: kontinuerlig fokus på sikkerhet i arbeidet, spesielt fokus på  

   tilstrekkelig instruksjon av frivillige, personlig verneutstyr (vernesko, hjelm,  

   hørselvern, hansker) tilgjengelig. 

 o Konsekvensreduserende tiltak: førstehjelpsutstyr tilgjengelig på alle riggejobber. 

 

 

 

 

• Fallskader – publikum 

o Delvis kronglete sti og glatte partier opp mot Dalsnuten. Videre er det delvis bratt terreng 

mot toppen. Midtre del av løypa kan oppleves våt og myrete 

 o Potensiale for moderate personskader, beinbrudd, fall utfor skrent. 

o Forebyggende tiltak: stasjonerte vakter langs ruta med særlig fokus på partier rundt 

Dalsnuten. Arrangør vil i tillegg legge ut LED-bars som lyser opp kronglete partier 

o Konsekvensreduserende tiltak: Røde Kors Hjelpekorps stiller med 3 lag. Et lag stiller ved 

start, flere går langs løypa og et lag ved konsertarena. Røde kors og STF vil være godt 

synlige på arrangementet. I tillegg vil SBG ha et særlig fokus på sti fra konsertarena til 

Dalsnuten. STF stiller med frivillige langs øvrige deler av løypa. Løypevakter står sammen 

på post med førstehjelpsustyr. Om andre nødetater ønsker å være tilstede under 

arrangementet vil vi selvsagt tilrettelegge for deres tilstedeværelse. 

 

 

• Dehydrering, nedkjøling, utmattelse 

o Konserten kan tiltrekke seg folk som ikke vanligvis går i terrenget. Det kan være fare for at 

folk undervurderer hvor fysisk krevende det er, samt hvor kjølig det kan bli. Konserten er 

relativt lett tilgjengelig og kan tiltrekke seg et bredere publikum enn de som vanligvis ferdes 

i området.  

 o Forebyggende tiltak: Vann og pledd tilgjengelig (samt varm mat og kaffe) ved start. 

 o Konsekvensreduserende tiltak: Røde Kors Hjelpekorps patruljerer stien opp før   

  konserten og har også med seg hjertestarter. 

  Hvis noen ikke klarer å gå ned igjen hjelpes disse ned av arrangør. 

 Ekstra vakter fra PSS er hentet inn til arrangementet. Deres hovedansvar vil være å sikre ro 

og orden. 

 

• Barn som bli borte fra foreldre 

 Forebyggende tiltak: Vi har god rutine på at barn som kommer bort fra foreldrene sine 

følles til nærmeste person med T-vest, og denne følger barnet til låven.  
 

• Transport 

Rutiner: Rigge opp til god køstruktur i eget avmerket område av parkeringsplassen. Slippe 

deltakere inn i puljer til buss området. Deltakere skal kun være i området hvor bussene står 

ved av og påstigning. Ingen busser kjører før bussen er full og etter klarsignal fra P-vakt i 

området. 

Forebyggende tiltak: Vakter har førstehjelpsutstyr.Speiderens beredskap er i 

området. 

Ved lettere skader: Kontakt Speiderens beredskapsgruppe (SBG) v/Truls Alsnes 

 916 57 015 

Ved alvorlig skade: Ring 113. 

Alvorlig ulykke 

Rutiner: Førstehjelps-ABC ligger i alle førstehjelpspakkene 

 

RING 113 (AMK) Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral. 

Arrangør vil håndtere all kontakt mot presse hvis det oppstår et uhell.  

 

1.Si at det er melding om en ulykke eller akutt sykdom, og du har opplysninger du vil lese 

opp. 

2.Oppgi: hvem som ringer, hva som har skjedd, hvor ulykken skjedde. Oppgi kartreferanser.  

3.Dernest skal du kontakte SBG: 916 57 015 v/Truls Alsnes  
 

 

 

 

• Baktropp 

 Forebyggende tiltak: Turgåere oppfordres til å gå sammen.  RK, STF og SBG danner 

baktropp. Dersom noen meldes savnet eller blir funnet skadet. 
Savnet: Ring politiet 02800 – 112 ved nød. 

Ta ledelse 

Hvor er personen sist sett 

Når hjelp på vei varsles Speiderens beredskap på telefon  

SBG: 916 57 015 

 Skadet: Se tiltak ved alvorlig eller mindre alvorlig ulykke. 

 

  
• Barn som bli borte fra foreldre 

 Forebyggende tiltak: Vi har god rutine på at barn som kommer bort fra foreldrene sine 

følles til nærmeste person med T-vest, og denne følger barnet til låven.  
 

Brann 

   

 Kjent lokal leverandør av scene og teknisk utstyr.  

Konsekvensreduserende tiltak: brannslukningsapparater både ved scene. 
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FNs Bærekraftsmål


