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Ulykkesoppsummering:
Tre menn på snøskuter omkom etter å ha blitt tatt av snøskred i Tromdalen på Senja 26.03.2013. Det var
ingen vitner til ulykken, men det antas at flere snøskred løsnet og begravde mennene da de kjørte i slakt
terreng på vei gjennom dalen. Da mennene ikke kom tilbake fra tur på forventet tidspunkt så kjørte en person
på snøskuter inn Tromdalen for å lete etter dem, og han oppdaget skuterspor inn i et skred. Politiet fikk
meldingen kl. 1638 og satt straks i gang full redningsaksjon etter tre personer på skuter som dro ut på tur i 1112 tiden. Redningsaksjonen ble avsluttet uten resultat samme kveld bl.a. pga mørke og økende skredfare.
Mennene ble funnet omkommet under anslagsvis 6 m snø i en omfattende leteaksjon nesten 2 uker senere.
Mennene var lokalkjente og erfarne skuterførere på 31, 36 og 39 år.
Leteaksjonen som varte i 5 dager, var den mest omfattende og krevende noen sinne ved en snøskredulykke i
Norge. Hoveddelen av arbeidet ble utført av ca. 200 personer fra Forsvaret og ca. 70 personer fra Røde Kors.
I tillegg var det personell fra politiet, hundeførere med politihunder fra Norge og Sverige, skredekspertise fra
NGI og frivillige. Sentralt i utgravingen var to tråkkemaskiner (militær og sivil) og militær gravemaskin som
fjernet om lag 40.000 m3 snø (anslagsvis 15.000-20.000 tonn snø) for å finne de savnede. Aksjonen ble styrt
fra kommandosentral i felt hvor Lenvik lensmannskontor hadde den øverste ledelsen. Sjefen for
Ingeniørbataljonen, oberstløytnant Andreas Øygarden, ledet den militære delen av aksjonen. Innkvartering,
bespisning etc. av mesteparten av personellet foregikk i telt i området. Et militært helikopter bistod under hele
aksjonen.
Sprengningseksperter fra Forsvaret var nødvendige for å sprenge ned skred for å sikre søkeområdet.
Leteaksjonen i Tromdalen kunne ikke vært gjennomført uten Forsvarets ressurser og ekspertise på
organisering, trygging og gjennomføring av operasjoner under krevende vinterforhold. Det var meget godt
samarbeid mellom politi, militære og sivile i ledelse av aksjonen. Dette bidro til effektivitet, samhandling og
imponerende innsats av alle som deltok i den krevende aksjonen.
Hendelsesforløpet som førte til at de tre skuterførerne ble tatt av skred er noe usikkert. Skuterspor viser at
førstemann har kjørt litt forbi ulykkesstedet i den trange delen av dalen, og deretter snudd og kjørt tilbake der
ulykken skjedde. Der møtte han andremann på vei innover dalen og skuterne deres stod inntil hverandre da et
omtrent 100 m bredt snøskred begravde begge to. Det antas at tredjemann var bakerst i følget, og at han
parkerte skuteren sin i enden av skredet som tok kameratene, og at han løp 90 m gjennom skredmassene og
frem til en stor stein i andre enden av skredet. Der tok han av seg hjelmen og ringte trolig etter hjelp mens han
lette etter de andre. Da kom et nytt og større skred som anslagsvis var 200 m bredt og begravde alle sammen
og alle skuterne. Det antas at skredene var naturlig utløst (utløst av naturen) og at de ble utløst med noen
minutters mellomrom uten påvirkning av de omkomne.
Ulykken skjedde i en trang og skredutsatt dal som karakteriseres som en terrengfelle. Terrengfeller omtales
også som dødsfeller da skred i slikt terreng må forventes å kunne få fatale konsekvenser fordi man begraves
dypt og utsettes for store krefter av skred som kommer i stor hastighet ovenfra. Det antas at alle mennene
hovedsakelig omkom som følge av mangel på luft (asfyksi).
Etter NGIs vurdering så var det lokalt skredfaregrad 4-stor da ulykken skjedde. Nettsiden varsom.no hadde
skredfare 3 på Senja ulykkesdagen, og beskrev 20 cm nysnø siste dager og kraftig sørlig vind og stor
vindtransport ut i leheng. Erfaringer fra Troms i perioden viste at skredfaren kunne øke mer enn forventet fra
værprognosene alene da snødekket stedvis var meget ustabilt. I tillegg ga polare lavtrykk store variasjoner i
forholdene og stor usikkerhet i prognosene.
Redningsoppsummering:
Da mennene ikke kom tilbake fra tur på forventet tidspunkt 26.03.2013 så kjørte en person på snøskuter inn
Tromdalen for å lete etter dem, og han oppdaget skuterspor inn i et skred. Politiet fikk meldingen kl. 1638 og
satt straks i gang full redningsaksjon etter tre personer på skuter som dro ut på tur i 11-12 tiden.
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Luftambulansen i Tromsø tok av fra basen ca. kl. 1710 med lege, redningsmann, politi, lavinehund og fagleder
skred fra Norsk Folkehjelp. Dårlig flyvær forsinker aksjonen noe, og etter å ha flydd over skredet ble det
bestemt å lande ved bilveien ca. 3 km unna. Hit kom det mannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og
Norske redningshunder som benyttet skutere inn til ulykkesstedet. Skredfare og terrengfelle tilsa stor
forsiktighet i aksjonen, samtidig med at det var mange timer siden ulykken hadde skjedd og dermed liten
sannsynlighet for å finne overlevende. Fagleder skred gikk alene inn i dalen med skredsøker
(sender/mottaker) ca. kl. 1930 uten å få signaler mens de andre observerte fra trygg plass. Deretter ble
redningshunder og søkelag sendt inn. Ca kl. 20 ble skuteren som lå lengst ut i dalen lokalisert ca. 1.5 m under
snøen og denne ble delvis utgravd. Skredmassene var kompakte og flere søkestenger knakk i aksjonen.
Økende skredfare, mørke, farlig terreng og liten sannsynlighet for å finne folk i live gjorde at aksjonen ble
avsluttet ca kl. 2030.
Politiet innhentet skredekspertise fra NGI for vurdering av skredsikkerhet for fortsettelse av leteaksjonen.
Dagen etter ulykken (27.03.2013) befarte NGI ulykkesområdet sammen med personell fra Røde Kors.
Sivilforsvaret stilte mannskap og utstyr som bl.a. varmetelt som var vesentlige i den første aksjonen som varte
i to dager. En samlet vurdering av skredfaren, værprognoser og forventet omfang av en utgravingsaksjon
medførte at politiet besluttet å avvente videre søk til bedring i været og redusert skredfare. Det gikk mer enn
en uke før forholdene bedret seg. Her følger en kortfattet beskrivelse av denne aksjonen:
•

Dag 1 (4. april), 0900-2400: Forsvaret og Røde Kors forberedte aksjonen og etablerte mannskap og
utstyr i området. Helikopterbefaring av NGI på ulykkestedet viste at det hadde gått flere nye skred
etter ulykken både i det primære søkeområdet i den trange delen av dalen og på begge sider av
dette. Bl.a. hadde det gått skred over adkomsten til dalen hvor letemannskapene hadde oppholdt seg
etter ulykken. Det ble besluttet å sprenge ned skred for å trygge søkeområdet og adkomsten. Fra
helikopter ble det benyttet underhengende DaisyBell med ca. 40 eksplosjoner med en blanding av
hydrogen og oksygen for å utløse skred. Dette gav mange nye skred, men kun i de øvre snølagene
og ikke i de dypere svake lagene som hadde gitt mange skred i hele Troms over lengre tid. Det ble
derfor besluttet at Forsvaret skulle sprenge fra bakken med kraftigere ladninger for å få ut skred fra
dypere svake lag.

•

Dag 2 (5. april), 0000-2400: Forsvaret etablerte sikker trasé inn til ulykkestedet ca. 3 km fra vei.
Ressurser etablert i felt. Personell fra Forsvaret med bistand fra Røde Kors og NGI gjennomførte
omfattende sprengingsarbeid med sikringstau ut fra toppen av den bratte sørsiden av dalen. Dette
resulterte i flere skred som sikret området.

•

Dag 3 (6.april), 0000-2400: Personell fra Forsvaret med bistand fra Røde Kors og NGI gjennomførte
omfattende sprengingsarbeid på nordsiden av dalen uten å utløse skred. Det ble også gjennomført en
underhengende spesialoperasjon fra helikopter med plassering av eksplosiver og fjernutløsning i den
nedre delen av det bratte terrenget på sørsiden av dalen som var vanskelig tilgjengelig fra bakken.
Dette utløste betydelige skred ned i søkeområdet. Det ble benyttet til sammen ca. 750 kg sprengstoff
disse dagene. Sprengingen ble avsluttet ca. kl. 1730. Forsvarets skredekspert Jo Gunnar Ellevold og
NGIs skredekspert Kjetil Brattlien vurderte at det var forsvarlig å starte leteaksjonen og søk ble straks
iverksatt.
Søk ble gjennomført med kriminalsøkshund og lavine-/likhunder fra politiet, søkelinjer med personell
fra Røde Kors og Forsvaret og søk med Recco. Søket ble ledet av skredledere fra Røde Kors
Skredgruppe. Døgnkontinuerlig ledelse ble rullert mellom 5 personer med fagleder skred og NK leder.
Etter søk og klarering av et område, så ble snø fjernet av tråkkemaskin og gravemaskin fra Forsvaret
ned til nytt nivå hvor manuelt søk startet på nytt. Kl. 21 ble den første skuteren funnet. Denne lå
lengst ut i dalen og ble funnet på anslagsvis 2 m dyp (33W 0593265 7694230). Denne skuteren var
funnet i den første redningsaksjonen, og var da delvis utgravd fra 1.5 m dyp. Skuteren tilhørte
mannen som hadde lagt fra seg hjelmen på en stein i enden av skredet ca. 90 m lenger inn i dalen.

•

Dag 4 (7. april), 0000-1900: Søk fortsatt med samme metoder. Forsvaret lyssatte dalen på natten. En
ekstra tråkkemaskin ble rekvirert da det var behov for å flytte store snømengder. Kl. 14-16 funn og
utgraving av to skutere og omkomne under ca. 6 m skredsnø (33W 0593217 7694226 omtrent 190
moh). Lokalisert med Recco, lavinehund og søkestang. Søket avsluttet kl. 19 pga skredvær med
nedbør og vind som økte skredfaren.
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•

Dag 5 (8. april), 0900-2400: Nedsprenging av noen skred etter nattens snøfall med DaisyBell
hengende under helikopter. Søk gjenopptatt etter tilrådning av skredeksperter fra Forsvaret og NGI.
Søk med samme metoder som foregående dager. Funn av siste person kl. 1930 ved maskinell
fjerning av snø uten at vedkommende var lokalisert først. Den siste omkomne lå omtrent 20 m vest for
de andre omkomne og omtrent på samme kotehøyde. Han ble funnet ca. 70 m vest for skuteren sin.
Det er anslått at mannen lå ca. 6 m dypt, men dybden usikker da all den opprinnelige snøen var
fjernet. Utgravingen av den siste omkomne ble avsluttet rundt midnatt.

•

Dag 6 (9. april), 0000-1600: Avslutning av aksjon og demobilisering av personell og utstyr.

Været før og under hendelsen:
Det var en urolig værtype i tiden før og etter ulykken med polare lavtrykk som gav store lokale variasjoner i
nedbørsmengder, vindstyrke og vindretning. Det var noen kuldegrader mesteparten av tiden. En oversikt over
været i området er gitt i figur bakerst i rapporten.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Det ble observert flere ikke-sammenhengende bruddkanter etter skredene som tok de forulykkede. Det antas
at de ble tatt av to naturlig utløste skred som har gått med noen minutters mellomrom. Skredene gikk fra den
bratte fjellsiden på sørsiden av dalen. Fjellsiden er ca. 300 høydemeter, og ligger hovedsakelig i le for vind fra
sørlig kant. Mye av fjellsiden er 35-45 grader bratt, mens noe er slakere og noe er brattere. Det er mange
mindre terrengformasjoner (renner, rygger) i fjellsiden og det er ikke klart hvor skredene som tok
skuterførerne ble utløst.
Terrenget på nordsiden av dalen er lavere og slakere. Under leteaksjonen etter påske hadde forholdene her
stabilisert seg, men dette var uklart før sprengingen ble gjennomført.
Snøens lagdeling ble undersøkt av NGI i nærheten av funnområdet dagen etter ulykken. Lagdelingen var da
tilsvarende som på de andre skredulykkene i Troms i perioden før med ganske løs snø over to lag av skare/is
1 meter nede i snødekket. Over og mellom disse lagene av skare/is var det løs kantkornet snø som gikk lett til
brudd, og som spredte brudd mye og ga lange skredutløp på et jevnt bruddplan. Tilsvarende lagdeling ble
funnet av Røde Kors Skredgruppe i utløsningsområdet over Tromdalen før sprengingen ble utført. Det antas
at det var de vedvarende svake lagene av kantkornet snø rundt lag av skare/is som førte til ulykken. Disse ble
dannet som et resultat av mildvær i slutten av februar med påfølgende kulde og nedbør.
Kommentarer:
Fatale skredulykker kan forebygges ved å redusere sannsynligheten for å bli tatt av skred og redusere
konsekvensene av skred. De ”3 sikkerhetsmurene” er en metode for å forebygge fatale skredulykker:
• Mur 1 – farevurdering: Det var stor skredfare da ulykken skjedde. Da må man holde god avstand fra
bratt terreng fordi man kan bli tatt av skred selv om man ferdes i flatt terreng. I slike situasjoner er det
viktig å planlegge turer i god avstand fra alt bratt terreng for å redusere sannsynligheten for å bli tatt
av skred.
• Mur 2 – risikoredusering: Risikoredusering betyr at man må unngå terrengfeller som trange daler hvor
konsekvensen av skred må forventes å kunne bli fatal. Ferdsel i slikt terreng bør bare skje når det er
liten sannsynlighet for skred. Risikoredusering innebærer også at man alltid bør kjøre en og en, og
vente på trygge steder slik at ikke flere tas av samme skred.
• Mur 3 – redning: Tiden er kritisk hvis man blir tatt av skred. De fleste som graves ut innen 15 minutter
overlever, mens de fleste som ligger mer enn 30 minutter under snøen omkommer. Alle bør derfor ha
kameratredningsutstyr med spade, skredsøker og søkestang. Har man ikke slikt utstyr så bør man ha
klær med innsydd Recco-brikke slik at man lettere kan bli funnet av organiserte letemannskaper når
de kommer til stedet.
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Ulykken i Tromdalen på Senja (rød markør) ligger ca. 70 km SV for Tromsø.

Utsnitt fra aktsomhetskart fra www.snoskred.no med pil som indikerer spor inn i dalen og funnsted. Hele dalen
er skredutsatt med utløsningsområder (rødt) og utløpsområder (lys rødt) for snøskred.
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Helningskart fra www.snoskred.no med pil som indikerer spor inn i dalen og funnsted. Terrenget der de
forulykkende kjørte var ikke bratt, men terrenget over dem var bratt og skredutsatt.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Ulykkesstedet første dag etter påske før sprenging. Funnstedene omtrentlig antydet med rødt.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Skredene som førte til ulykken kom ned fra den høye fjellsiden på sørsiden av den trange dalen. Skred kan
ha løsnet både i nedre del av fjellsiden og helt fra toppen som indikert med rød pil.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Forsvarets sprengte skred for å sikre søkeområdet.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Marinejeger fra Forsvarets kan sees hengende under helikopter for å plassere eksplosiver i bratt og vanskelig
tilgjennelig terreng for å sikre søkeområdet.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Primært søkeområde var fra klippen i forkant til himmelen bak søkelaget. Foto fra andre dag i søket.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Foto ned dalen hvor søkelag står omtrent ved øvre ende av ulykkesskredet.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
Utgravingen av de to første som ble funnet viser at store snømasser måtte flyttes.

Skredulykker i Norge vinteren 2012/2013

NGI

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
De tre omkomne ble funnet i området til høyre for søkelaget.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI
De tre omkomne ble funnet i området ved søkelaget og bak dem.

Skredulykker i Norge vinteren 2012/2013

NGI

Værdata fra xgeo.no fra Botnhamn og Hekkingen fyr (30-35 km NØ for ulykkestedet).
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