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RISIKOBESKRIVELSE FOR PADLING

GENERELT
Padling, og spesielt elvepadling, er en risikosport, og faren for at uønsket hendelse kan skje er alltid 
til stede. Sikker elvepadling handler om erfaring, ferdigheter, utstyr og 
forebyggende/risikoreduserende tiltak.

RISIKOMOMENTER
Klubbens hovedaktiviteter er forbundet med risiko. En egen risikovurdering for noen sentrale 
aktiviteter knyttet til klubbens aktiviteter er skilt ut i et eget vedlegg. Faremomenter, årsaker og 
tiltak listet opp i denne risikovurderingen må betraktes som et generelt grunnlag for vår aktivitet, 
men kan ikke under noen omstendighet antas å være komplett. Medlemmene oppfordres å gi 
løpende tilbakemeldinger til klubbens HMS-utvalg, slik at en større erfaringsdatabase kan bygges 
over tid.

I alle tilfeller må enhver aktivitet innenfor klubbens regi inkludere en egen risikovurdering knyttet 
spesielt til den aktuelle aktiviteten.

I tillegg til nevnte risikovurdering (Vedlegg 3) er noen andre aktuelle forhold omtalt under.

Velt og svømming 
Å velte kajakken og deretter svømme er en av de meste sentrale risikomomentene i elvepadling. 
Årsaken kan være uhell på bølger, strømskiller, stein eller konstruksjoner i elva og ukyndighet
Faremomenter er personskade, sitte fast i båten eller ikke få rullet båten opp igjen.
Ved svømming risikerer en nedkjøling, utmattelse, fastkiling, drukning

Nedkjøling (hypotermi)
Nedkjøling (hypotermi) er et vesentlig risikomoment ved padling i Norge, grunnet kaldt vær og 
vann selv om sommeren. Kulde svekker padlerens styrke og evne til å bedømme situasjoner 
fornuftig. Dersom en person eksponeres for kulde over et lengre tidsrom vil indikasjoner på 
hypotermi være ukontrollert skjelving, redusert styrke, problemer med koordinasjon, problemer 
med å snakke eller apati .

Vannføring:
Vannføring (vannpress) må vurderes før hver padletur. Høy vannføring og stort vannpress er ikke 
nødvendigvis et faremoment. Flere av elvene i Norge er avhengig av flom for å kunne padles. 
Imidlertid kan for høy vannføring skape formasjoner som kan utgjøre en risiko. Lengden på 
eventuelle svømminger øker normalt ved høy vannføring.
Det er viktig å innhente informasjon om vannstand fra vannmåler (om mulig) før padleturen og 
vurdere dette opp mot tidligere erfaringer til gjeldende elv. Ved økt risiko knyttet til vannføring bør 
det foretaes en spesiell risikovurdering, og samtidig vurderes om gruppens sammensetning gjør den 
egnet til å gjennomføre turen.



Kongsberg padleklubb HMS-dok: 04_Risikobeskrivelse.doc Rev.dato 12.04.11  Side 2 av 2
Fall og sklier:
I tillegg til alle vanlig faremoment på elv kan fall og sklier utgjøre en spesiell fare med hensyn til 
dybden i landingsområdet.

Konstruksjoner:
Man bør utvise stor forsiktighet i forhold til ferdsel nær alle konstruksjoner i eller ved elv. Rester 
etter konstruksjoner kan inneholde synlige og usynlige farer, for eksempel utstikkende 
armeringsjern. Vurder om det skal bæres rundt, ofte bæres det rundt slike punkter.

Avstand, assistanse, varsling:
Avstand til varsling, hjelp og tilgjengelighet i tilfelle ulykker er viktige faktorer ved elvepadling. 

Risiko ved bæringer:
Ofte er transport av personer og/eller utstyr langs elvebredden nødvendig, enten i sammenheng med 
synfaringer eller bæringer rundt punkter eller for å starte eller avslutte turen. Dette kan medføre 
risiko for fall. Utøvere bør sikre seg og utstyr på tilstrekkelig måte ved bæringer. Tilstrekkelig 
kunnskap om taubruk er viktig.
Ved planlegging av turer som kan inneholde punkter med usedvanlig krevende adkomst eller 
bæring, er det viktig å informere deltakerne om dette i god tid, slik at deltakere som ikke føler seg 
skikket til dette kan trekke seg fra turen.
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