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Tillbudsrapport 
Handhavandefel med Grigri

Vad hände?
Den 18 juni rapporterades om ett tillbud som kunde ha slutat riktigt illa. Ca 10 meter upp på en 
borrbultsäkrad led utomhus, faller klättraren. Säkraren bromsar fallet men upptäcker strax efter att 
repbromsen, Grigrin, är felaktigt inkopplad. Den felaktiga inkopplingen medförde inga egentliga problem 
att ta hem och slacka och kamratkontroll (dock bristfällig) hade genomförts men inte lyckats upptäcka 
felet.

Hur gick det till?
Säkraren lägger i repet i Grigrin, stänger igen den rörliga sidoplåten men kopplar in låskarbinen endast i 
den ena, fasta, sidoplåten (bild 1). Kamratkontroll (bristfällig) genomförs och klättraren kollar att karbinen 
sitter i selen på rätt ställe och att den är låst. Klättraren drar i det aktiva repet för att simulera ett fall och 
märker då att låsmekanismen fungerar. Sett rakt framifrån (bild 3) är det mycket svårt att se att Grigrin är 
felkopplad. Jämför bild 3 och 4. Bidragande orsak till den bristfälliga kamratkontrollen är den mycket 
blockiga terrängen nedanför leden som gör att säkrare och klättrare står på olika höjd, ca 2 meter emellan 
varandra när klättringen ska påbörjas.

Hur undviker jag att det händer mig?
VID KAMRATKONTROLL:
1. Dra i det aktiva repet (klättrarens ände) och kontrollera att låsmekanismen fungerar.
2. Kontrollera att båda sidoplåtarna är inkopplade i låskarbinen.

Både taktil och visuell kontroll!

Punkt 2 hade i detta fall inte genomförts och är förmodligen ett moment som missas av många, även 
bland dem som tror sig göra en bra kamratkontroll. Det räcker alltså inte bara att säkraren drar i aktiva 
repet som en demo att allt funkar. Här gäller det att själv se och känna att allting är inkopplat korrekt.

Avslutande ord
När de inblandade, efter tillbudet, talade med andra klättrare fick de höra av flera att detta hänt andra. I 
Klätterförbundets incidentdatabas finns det dock inga dokumenterade incidenter av denna typ. 
Förmodligen är såna här tillbud erfarenheter som av olika skäl stannar hos replaget, vilket är synd, 
eftersom vi tack vare rapporter av detta slag åtminstone får en möjlighet att informera om risken. 

Det är kanske lätt att avfärda händelsen som ett idiotmisstag, men det här tillbudet inträffade bland 
ganska erfarna klättrare. Med handen på hjärtat. Kan du med säkerhet säga att du alltid skulle upptäcka 
ett sånt här misstag? Många klättrare gör aldrig kamratkontrollen. Men även bland de som gör kontrollen 
är det lätt hänt att det blir slentrianmässigt och att kvaliteten över tid sjunker. Stanna upp en sekund och 
fråga er vad syftet med kontrollen är, så kommer troligtvis kvaliteten bibehållas på en acceptabel nivå. Var 
rädda om er där ute, och inne!
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Fel inkopplad Grigri med endast 
den fasta sidoplåten i låskarbinen!

Rätt inkopplad Grigri med båda 
sidoplåtarna i låskarbinen.

Bild 4Bild 3

Bild 2Bild 1



Om säkerhetskommittén
Säkerhetskommittén arbetar med att främja ökad kunskap om risk- och ansvarstänkande bland 
klättrare. Arbetet består bland annat av att sammanställa incidentrapporter och presentera 
resultaten i artiklar samt via seminarier och föreläsningar. Säkerhetskommittén strävar också efter 
att utarbeta riktlinjer och rekommendationer för säker klättring.

Incidentrapportering
Genom att rapportera hjälper du Klätterförbundet att få ökade kunskaper om risker och olyckor. 
Informationen kommer sedan att användas i utbildning och vid informationsspridning. Enklaste sättet att 
skriva en incidentrapport är att fylla i incidentrapporten direkt på webben, men du kan även skriva ut den 
och skicka till kansliet, den hittar du på dokumentsidan på www.klatterforbundet.se
Kom ihåg att inte bara rapportera olyckor utan även tillbud, d.v.s. ”nästanolyckor” eller händelser som 
kunde ha lett till olyckor.

Sekretesspolicy
Omständigheter i incidentrapporten kan komma att omnämnas av säkerhetskommittén i t ex artiklar och 
föredrag. Uppgifterna kommer då att anonymiseras för att försvåra identifiering av den verkliga händelsen 
och därigenom också de inblandade personerna. Säkerhetskommittén för inte namn på dem som lämnar 
in incidentrapporter vidare. Om uppgiftslämnaren uppger sitt namn tolkar säkerhetskommittén dock detta 
som att denne accepterar att bli kontaktad av säkerhetskommittén för det fall kommittén behöver 
kompletterande uppgifter. Säkerhetskommittén tar inte på eget initiativ kontakt med annan än 
uppgiftslämnaren.

Årliga rapporter
Varje år inkommer ett antal incidentrapporter. Dessa sammanställs i årliga rapporter. I de fall då rapporter 
inkommer om incidenter från tidigare år, som inte fanns tillgängliga för oss då de årliga rapporterna 
skrevs, finns stor risk att dessa inte finns med för det aktuella året. Vi försöker dock att lägga till dem i 
efterhand.

Artiklar, seminarier och föredrag
Säkerhetskommittén publicerar artiklar, håller föredrag och seminarier, allt för att öka kunskapen hos 
klättrare.

Olycksutredningar
Säkerhetskommittén genomför olycksutredningar, vid behov och efter förmåga. Det är ett ansvarsfullt och 
resurskrävande arbete. Genom att ha medarbetare runt om i landet är det lättare att genomföra 
utredningar, snabbt och effektivt. Är du intresserad av att vara med som lokal utredare, kontakta oss.

Kontakta säkerhetskommittén
Lättaste sättet att kontakta säkerhetskommittén är genom att skicka ett mail till 
sakerhet@klatterforbundet.se

Hjälp till du också!
Säkerhetskommittén är alltid i behov av kompetenta medarbetare. Är du intresserad av att bidra med dina 
kunskaper, kontakta oss.
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