
 

 

 

Risikovurdering 
 

Stavanger SwimRun  
20. august 2016  

 

Stavanger Open Water 
21. august 2016 

 

Navn på konkurranse 

 

 

  



Sted Stavanger Dato 20.-21. august 2016 

Start Speidermarka, Store 

Stokkavann 
Målgang Speidermarka, Store 

Stokkavann 

Gren Svømming / SwimRun Distanser 250-5000 meter 

Arrangør Team Master Svømming ( ROMA) 

Stevneleder Geir Andersen 

Telefon 982 04 963 

E-postadresse stavangeropenwater@lyse.net 

Webadresse www.stavangeropenwater.no 

Starttid Kl 13.00 Estimert tid 
målgang 
siste 
deltaker 

Kl 16.30 

Sikkerhetsbriefing deltakere Kl 12.00  

Sikkerhetsansvarlig Trine Sekkesæther 

E-postadresse  trine.aasland@live.no  

Telefonnummer 475 10 048 

Forventet antall deltakere 50 stk lørdagen, 100 stk søndagen  

Norges Svømmeforbund 
(sendes minst 6 uker før) 

OW-utvalget 

post@svomming.no  

Analyse 
sendt 
Godkjent 

24.6.16 

 

28.6.16 

Stavanger Kommune 
(søknad sendes hit) 

Park- og veiavdelingen,  

51 50 72 57 

( terje.emil.knutsen @stavanger.ko

mmune.no ) 

Søknad 
sendt 
Godkjent 

Ja 

 

Ja 

Lokal politimyndighet 
(skal informeres) 

Stavanger 

( post.rogaland@politiet.no )  
Informert 
om arr 

24.6.16 

Lokal brannvesen 
(skal informeres) 

Brannvesenet Sør Rogaland 

( postmottak@brannsr.no )  
Informert 
om arr 

24.6.16 

 

Helse og sanitet Førstehjelpere 8 Lege/spl 1/1 

Kort beskrivelse Norsk Folkehjelp: 2 stk  

(vakttel: 971 59 020) 

2 stk medisinsk 

personell i 

Helse og sanitet Førstehjelpere. beredskap 

 Redningsbåter med 

motor og kajakker 

før/under/etter 

  arrangementet 

   

Dato for sikkerhetsvurdering 28. juli 2016 
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Arrangement: 
Stavanger Open Water 

Dato: 
20.-21. august 2016 

Starttid: 
Fra kl 13.00 

Antatt ferdig: 
Kl 16.00 

 
Sikkerhetsvurderinger Tiltak 
Sikkerhetsbåt Ca 6 kajakker følger og patruljerer svømmeområdet.  

Min 1-2 gummibåt(er) med motor følger deltagere på god 

avstand og bistår ved behov. På de lengre distansene (3000 

og 5000) er det behov for flest sikkerhetsbåter siden feltet vil 

strekke seg over hele banen. 

 

Sikkerhetsprosedyrer Alle båter, mannskap og funksjonærer skal ha briefing av 

sikkerhetsprosedyrer før arrangement start. Det vil 

distribueres og være oppslag med prosedyre for håndtering 

av nødsituasjon. Ved lettere skader/panikkanfall tas 

deltagere om bord i båt og fraktes til land. Det er lov for 

deltagere å henge i båt/kajakk/bøye/svaberg og fortsette 

løpet så lenge det ikke er gitt fremdriftsassistanse, men tas 

deltager om bord er vedkommende tatt ut av konkurransen. 

Ved alvorlig skade varsles alarmsentral (AMK) 113 og rask 

transport prioriteres i samråd med AMK. Ved alvorlig skade 

må man vurdere å avbryte konkurransen.  

 

Transport til sykehus Ved lettere skade bistår sikkerhetsansvarlig eller annet 

personell med transport til legevakt. Ved alvorlig skade  

benyttes transport organisert av AMK (113) 

 

Overflatesvømmer Av tidligere erfaring er det besluttet å ikke stille med 

overflatesvømmere som tilleggssikkerhet. Det anses som 

tilstrekkelig sikkerhet å patruljere med kajakker og motorbåt, 

og overflatesvømmer vil ikke øke sikkerhetsnivået. 

 

STAVANGER SWIM RUN  SVØMMEDELEN: Samme sikkerhetsopplegg som open water. 

LØPEDELEN:  Skilt vil bli satt opp langs løypa for å informere 

turgåere/syklister at løp pågår. I tillegg vil det være vakter 

langs veien på strategiske punkter med dårlig sikt og/eller 

fare for konflikt.  

 

 

 

 



RISIKOVURDERING STAVANGER OPEN WATER 2016 

Risiko beskrivelse Risikonivå 
H/M/L 

Tiltak for å redusere risiko 

Nedkjøling / hypotermia M/L Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til 

bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og 

juryen velger å innføre påbud om drakt. Av erfaring stiller tilnærmer 

alle deltakere med våtdrakt. 

 

Synlighet i vannet L Alle utøverne får utdelt signalfargede og nummererte badehetter 

som må benyttes. Ekstra badehette for å holde varmen (vanlig 

badehette eller i neopren) er tillatt, bare den utdelte hetten er 

ytterst.  

 

Skade/illebefinnende hos 

svømmer - klarer å komme seg 

til land selv 

L Kajakker og motorbåter tilstede for assistanse. Briefe svømmere om 

å holde tak i kajakk ved problemer, ikke klatre på kajakken. 

Mobilkontakt/sambandskontakt mellom personell på land og i 

båtene/kajakkene. Livreddere tilstede på stevneområdet.  

Skade/illebefinnende hos 

svømmer - klarer ikke komme 

seg til land selv 

L Kajakker og motorbåter tilstede for assistanse. Informere svømmere 

om å holde tak i kajakk ved problemer, ikke klatre på kajakken. 

Tilkalle motorbåt via samband og/eller håndsignaler. Livreddere 

tilstede på stevneområdet.  

Skade/iIlebefinnende hos 

svømmer – bevisstløs og 

dukker under vann 

L Kajakker og motorbåter tilstede for assistanse. Mobilkontakt/ 

sambandskontakt mellom personell på land og i båtene/kajakkene. 

Livreddere tilstede på stevneområdet.  

 

Brannvesenet må kontaktes umiddelbart ved behov for 

dykkerassistanse (110).  Brannvesen og politi er varslet på forhånd 

om at stevnet pågår.  

Slag, fall eller bruddskade ifm 

start eller målgang på stranden 

L Stranda er steinete med viss risiko for å snuble eller sette seg fast. 

Derfor er start og mål ute i vannet, utøverne må vasse ut fra stranda. 

De fleste vil naturlig gå noe varsomt barfot på sand/stein strand. 

Brygge et stykke ut. Stevnelege og personell fra Norsk Folkehjelp er 

tilstede. Utover dette normal legevakt og 113 som beredskap. 

 

Svømmer forsvinner uten å bli 

observert 

L "Sluse" inn deltakerene til startområdet; som er barriert med gjerde; 

der startende leverer startkort ved start, og startkortet må hentes ut 

igjen ved målgang. Startnummer tusjes på svømmehette+hånd. 

Svømmere som bryter MÅ gi beskjed til funksjonær. Eget tellekorp 

som holder oversikt over deltakere, startkort, antall startende før 

starten går samt kontroll av antall deltakere etter løpet.  

Deltaker mangler etter 

Swimrun 

L Deltakere som bryter under løpeetappen blir instruert at de MÅ gi 

beskjed til funksjonær snarest mulig.  Eget tellekorp som holder 

oversikt over deltakere, startkort, antall startende før starten går 

samt kontroll etter løpet. Løpsetappen vil patruljeres av funksjonær 

på sykkel.  

Kollisjon mellom deltaker på 

løpeetappe og turgåer/syklist 

M Skilt vil bli satt opp langs løypa for å informere turgåere/syklister at 

løp pågår. I tillegg vil det være vakter langs veien på strategiske 

punkter med dårlig sikt og/eller fare for konflikt. 

Påkjørsel av båttrafikk L Instruksjoner til førerne av kajakker om å være observant samt holde 

lav hastighet unntatt ved nødsituasjon. Motorbåt(er) skal holde 

meget god avstand og ha en person som holder utkikk (ikke fører). 

Det er ingen annen motorisert båttrafikk på Store Stokkavannet 

under arrangementet. 

 



 

OVERSIKT OVER STAVANGER SWIMRUN 2016 – KORTE LØYPER 

 

 

 



 

OVERSIKT OVER STAVANGER SWIMRUN 2016 – LANGE LØYPER 

 

 

 



 

OVERSIKT OVER SVØMMETRASSÉ STAVANGER OPEN WATER 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over løypene finnes også på www.stavangeropenwater.no  

http://www.stavangeropenwater.no/

