SKREDULYKKE KROKEN TROMSØ, SØNDAG 24.03.2013
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet og Luftambulansen).
Kontroll internt NGI: Ulrik Domaas. Det bemerkes at NGI ikke var på stedet etter ulykken.

Ulykkesoppsummering:
En mann på 38 år omkom i et snøskred da han kjørte på ski utenfor løypene i Tromsø Alpinsenter Kroken
24.03.2013. Ulykken skjedde da mannen drev heisbasert offpistekjøring sammen med en kamerat. Den
forulykkede utløste selv skredet og ble ført med ca. 150 m før han stoppet i et tre. Mannen ble raskt funnet
med skredsøker og var ikke begravd av skredet. Dødsårsak antas å være resultat av mekaniske skader
(traumer).
Ulykken skjedde på den sjette turen i samme område den dagen. Kameraten stod på oversiden av et bratt
heng da den omkomne utløste skred på vei ned ca. 35-40 graders terreng. Skredvarslet på www.varsom.no
meldte skredfare 3-betydelig ulykkesdagen.
Det var svært gode skiforhold ulykkesdagen med lett og løs snø. Mennene var lokalkjente og hadde kjørt i
samme område mange ganger tidligere. De brukte randoneski og hadde skredsøker, spade og søkestang,
samt hjelm. De hadde skredkurs. Ulykken skjedde 300 m fra stedet hvor en skikjører omkom i snøskred
26.02.2009.

Redningsoppsummering:
Funnsted ca. 34W E657031 N7733908 ca. 250 moh. Skredet ble utløst ca. kl. 12:27 og kameraten ringte
straks 112 og meldte at en person var tatt av skred. Politiet starter umiddelbart varsling, men til å begynne
med var det ikke flyvær for luftambulansen som er stasjonert ca. 3 km unna.
Kameraten og to skikjørere som tilfeldigvis kom forbi startet søk. De kjørte nedover skredet og søkte med
skredsøker. Etter noen minutter fant de den savnede klemt inntil et tre uten å være begravd av skredet. De
startet straks HLR (Hjerte-Lunge-Redning). Politiet loggførte kl. 1244 (17 minutter etter skredet ble utløst) at
en livløs person var funnet. Omtrent samtidig tok luftambulansen av fra UNN (Universitetssykehuset NordNorge) og kl. 1253 (25 etter skredet ble utløst) ble lege og redningsmann satt av i skredet. De overtok HLR,
men mannen erklæres død etter relativt kort tid. Kl. 1312 forlot luftambulansen stedet. Den omkomne ble
transportert i pulk til bilvei ca. 500 m unna.
Da ulykken skjedde kom det raskt 5-6 skikjørere for å hjelpe til. Organiserte redningsmannskap og politi med
lavinehund kom til ulykkesstedet etter dette. Letemannskapene søkte gjennom området for å forsikre seg at
ikke flere var tatt av skredet. Ca. kl. 1530 (3 timer etter ulykken) ble aksjonen avsluttet og samtlige
mannskaper var nede fra fjellet.

Været før og under hendelsen:
Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i
rapporten.

Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av den forulykkede da han kjørte i terreng som var anslagsvis 35-40 grader bratt.
Bruddkanten var inntil 70 cm høy, og omtrent 150 m bred. Skredet gikk omtrent 400 m og ble utløst omtrent
ved kote 350. Den omkomne ble funnet ved ca. kote 250, og ble ført med skredet anslagsvis 150 m.
Redningsmannskap meldte at snøforholdene og lagdelingen var like som ved dødsulykken en uke før ved
Kattfjordeidet ca. 20 km unna. Profil fra denne ulykken er vist bak i rapporten.
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Man bør tilpasse turen etter skredfaregrad for eksempel med regelbaserte metoder som Basisreduksjonsmetode (BRM) eller Afterski-metoden. Ved skredfare 3 anbefaler BRM å ferdes i terreng
slakere enn 35 grader, mens Afterski-metoden anbefaler å ferdes i terreng slakere enn 30 grader.
Ulykken skjedde ved skredfare 3 i terreng som var 35-40 grader bratt. NGIs karttjeneste på
www.snoskred.no viser terrengets bratthet og kan brukes til å velge skredtrygge turer.
Terrenget der ulykken skjedde kan karakteriseres som en terrengfelle. Terrengfeller omtales også som
dødsfeller da skred i slikt terreng må forventes å kunne få fatale konsekvenser når man i stor hastighet
føres nedover bratt terreng og inn i skog.
Norsk og internasjonal erfaring viser at de som har vært mye på tur i et område lettere kan undervurdere
farer eller overvurderer sin evne til å håndtere farer. Dette gjør at man kan føle seg tryggere enn man
er, og dermed ta større risiko enn man ønsker. Denne siden av den menneskelige faktor gjør at
turplanlegging og risikovurdering må være grundig også på tur i områder hvor man ferdes mye.
Den savnede ble funnet raskt av kameratene uten å ha vært begravd av skredet. Statistikk fra
snøskredulykker indikerer at om lag 25 % dør som følge av skader (traumer) som er så omfattende at
liv ikke kan reddes.

Ulykkessted angitt med rød markør utenfor Tromsø Alpinsenter Kroken.
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Skredet og funnsted omtrentlig avmerket på helningskart fra www.snoskred.no . Funnsted fra skredulykke 26.02.2009 ca.
300 m på nordsiden er også vist. Det er bratt og mindre bratt terreng i området, og begge ulykkene har skjedde i bratt
terrenget.
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Oversiktsbilde med utløsningspunkt og funnsted antydet med rødt.

Foto fra www.tv2.no viser bruddkant og utløsningspunkt under steinen øverst i skredet.
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Foto fra www.nrk.no med funnsted i nedre høyre kant.

Til venstre dødsulykke 26.02.2009, til høyre dødsulykke 24.03.2013. Foto fra 2009: Kjetil Brattlien, NGI
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Snøforholdene ved ulykken ble av redningsmannskapene beskrevet som veldig like snøforholdene ved dødsulykken ved
Kattfjordeidet 1 uke før som er vist her.

Værdata fra www.senorge.no fra Tromsø flyplass (9 moh.).
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