SKREDULYKKE TOTTENVEGGEN HEMSEDAL MANDAG 24. DESEMBER 2012
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien, NGI (bl.a. etter info fra Hemsedal skisenter, politiet og luftambulansen).
Kontroll NGI: Ulrik Domaas

Ulykkesoppsummering:
En mann på 42 år omkom i et snøskred ved kjøring på snøbrett ned Tottenveggen utenfor Hemsedal skisenter
på julaften 2012. Ulykken skjedde på ettermiddagen da han skulle kjøre siste tur sammen med en kamerat.
Mannen ble ført med skredet ca. 600 m i meget bratt terreng og inn i trær. Han ble funnet av skipatruljen etter
å ha ligget om lag 2 timer under snøen. Dødsårsak antas hovedsakelig å være et resultat av mekaniske skader
(traumer).
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.
Mennene var lokalkjente og ulykken skjedde på dagens tredje og siste tur ned området på skiers-left av
Reidarskaret. Ulykken skjedde i terrenget som kalles "oversiden av analen". Før det hadde de kjørt
nedkjøringene som kalles "analen" og "S-en" uten å utløse skred eller observere tegn på skredfare. Det var mye
løs snø i terrenget og meget fine forhold. Begge mennene hadde skredsøker, spade og søkestang. De hadde
ikke hjelm, ryggplate eller ABS-skredsekk.
Etter NGIs vurdering var det skredfare 3-betydelig da ulykken skjedde. Ulykken skjedde før skredvarslingen på
www.varsom.no ble etablert 15. januar 2013. Hemsedal skisenter hadde skredfare 3-betydelig på sin
hjemmeside. Mennene var klar over dette varslet.

Redningsoppsummering:
Funnsted ca. UTM 33V 0149919 6762508 ca. 840 moh. Skredet ble utløst ca. kl. 1355. Kameraten som kjørte
sammen med den forulykkede ringte straks 113. De ba han holde telefonen på, og han hadde telefonkontakt
med dem hele tiden mens han søkte etter kameraten med skredsøker. I tillegg kom det andre samtaler til
telefonen hans. Signaler fra telefonen forstyrret skredsøkeren og den viste tidvis tilfeldig retning og avstand slik
at det var vanskelig å lokalisere den savnede.
Luftambulansen på Ål fikk melding om skredet kl. 1356. De tok av fra basen kl. 1405 og var over ulykkesstedet
i den bratte fjellsiden ca. kl. 1415, dvs. ca. 20 minutter etter skredet ble utløst. De søkte visuelt og med
underhengende skredsøker i ca. 10 minutter uten å få inn signaler eller lokalisere den savnede. Mye vind i
fjellsiden vanskeliggjorde søket.
Skredet bestod hovedsakelig av lette masser ("soft-slab") som hadde gått nedover skogen og spredt seg i flere
retninger. Det var vanskelig å se klart hvor skredmassene lå, og dermed var det også vanskelig å avgrense
søket. I tillegg var skredmassene løse og dype slik at det var vanskelig å ta seg fram i terrenget.
En person fra skipatruljen kjørte på ski inn i terrenget og kom frem til kameraten som søkte i skredet ca. kl.
1425, dvs. ca. 30 minutter etter skredet gikk. Han hadde samme problem med skredsøkeren som kameraten
ved at de i korte perioder fikk inn tilfeldige angivelser av retning og avstand som indikerte at den savnede var i
området. Disse villedende signalene skyltes forstyrrelser fra mobiltelefonene som inntreffer når disse automatisk
kommuniserer med nettverket. Dette virket som reelle signaler fra den savnede selv om de var utenfor
rekkevidde av hans skredsøker. Dette sammen med veldig mye løs snø og bratt og uoversiktlig terreng med
skog, gjorde at søkemønstret periodevis stoppet opp og tok lang tid. Denne delen av søket startet anslagsvis
50-100 m høyere opp og til siden for den delen av skredet hvor den savnede lå. Begge mennene hadde
Barryvox Pulse skredsøker og "smarttelefoner".
Ca. kl. 1520 ble en person fra skipatruljen løftet underhengende med luftambulansen og satt av noe høyere i
skredet enn der mennene søkte. Mannen i skipatruljen som hadde kjørt på ski inn i søkeområdet tok seg da
videre nedover i terrenget på ski, og kom da inn i en annen del av skredet. Da han var ca. 30-40 m unna den
savnede fikk han signaler på sin skredsøker, og fulgte signalene raskt på vanlig måte frem til den savnede.
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Den savnede ble funnet ca. kl. 1549 etter å ha ligget nesten 2 timer under snøen. Han var begravd ca. 40 cm
under helt løs snø. De to andre i søket kom ned til den savnede og HLR (hjerte-lungeredning) ble utført i mer
enn en halvtime. Dødsårsaken antas hovedsakelig å være et resultat av mekaniske skader (traumer).
Dårligere sikt med tett snøvær gjorde at luftambulansen ikke kunne sette av flere personer i området. De droppet
en rescuebag på funnstedet, og måtte avslutte oppdraget pga. tett snøvær og mørke. Skipatruljen og kameraten
tok seg på ski og brett ned fjellsiden og ut av området. Den forulykkende ble hentet ut av luftambulansen dagen
etter.

Været før og under hendelsen:
Det var kaldt vær med noe nedbør og vind da ulykken skjedde. Det kom litt nedbør ulykkesdagen og dagene
før, og siste store snøfall var en uke før ulykken. Dagen før ulykken var det kraftig vind fra Ø-SØ, men denne
vindretningen gir ikke snøtransport ut i fjellsiden der ulykken skjedde. Det var lite vind nede i fjellsiden
ulykkesdagen, men det var meget kraftig vind på toppen av fjellsiden da ulykken skjedde. Vinden ved toppen
av Totten 2 heisen var så kraftig at det var vanskelig å snakke sammen der da redningsaksjonen startet.
Det var løs og lett snø i fjellsiden der ulykken skjedde. Snøen gikk til midt på låret og hadde ikke flaket seg.
Værdata er vist i figur bakerst i rapporten.

Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst omtrent ved kote 1190 av mannen som omkom da han svingte på baksiden av en stor stein
i enden av en travers. Terrenget her er anslått til å være ca. 35 grader bratt, men vesentlig brattere over og
under. Den omkomne kjørte som andremann omtrent på samme sted som kameraten som kjørte først.
Kameraten stod rett bortenfor skredet da det ble utløst. Den forulykkede ble ført med skredet utenfor meget
bratt terreng med klippepartier og etter hvert også skog. Den omkomne ble funnet omtrent 350 høydemeter
lavere (kote 840) i et slakere parti som var ca. 25 grader bratt. Det anslås at den omkomne ble ført med skredet
ca. 600 m. Bruddkanten er anslått til å ha vært ca. 1 m høy og anslagsvis 50-100 m bred, og skredet
karakteriseres som et løst flakskred.
NGI undersøkte snøforholdene i området etter ulykken. Undersøkelser ble ikke gjort ved bruddkanten, men i
området ved Totten og Reidarskaret. Disse undersøkelsene viste at det var ustabile snøforhold med et varende
svakt lag med rimkrystaller om lag ½ m under snøoverflaten, og to vedvarende svake lag med kantkornet snø
rundt et skarelag om lag 1 m under snøoverflaten (se snøprofil bak i rapporten).
Om lag en time før ulykken utløste skikjørere et skred ved offpistekjøring nedenfor toppen av heisen Totten 2
anslagsvis 500 m unna. Ustabile forhold medførte også en alvorlig men ikke fatal skredulykke tre dager senere
med skikjører i Reidarskaret ca. 400 m unna. En uker etter dette omkom en person i snøskred ved Skogshorn
ca. 9 km unna. Vedvarende svake lag og ustabile snøforhold førte til alle disse ulykkene.

Kommentarer:
•

•
•

•
•

Man bør tilpasse turer 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 stedvis var brattere enn 45 grader. 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.
Statistikk fra snøskredulykker indikerer at om lag 25 % dør som følge av skader (traumer) som er så
omfattende at liv ikke kan reddes selv om de skredtatte lokaliseres raskt.
Etter ulykken har det kommet ny bevissthet om moderne mobiltelefoner som kan forstyrre skredsøkere
så mye at det ikke er mulig å finne den savnede. Mobilen bør være avslått når man søker etter en
savnet. Mye av problemet kan også løses når det er mer enn 50 cm mellom mobil og skredsøker, og
mobilen ligger i topplokket på sekken. Bl.a. på www.snoskred.no finnes det mer informasjon om
forstyrrelser fra mobiltelefoner.
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Oversiktskart med rød markør ved ulykkesområdet utenfor Hemsedal skisenter.

Detaljkart fra området med funnsted og utløsningspunkt.
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Helningskart fra karttjenesten på www.snoskred.no beregnet fra 20 m koter viser terrenget der ulykken skjedde.
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Totten sett fra Hemsedal sentrum. Pil viser spor hvor den omkomne utløste skredet. I venstre kant Reidarskaret. Foto:
Kjetil Brattlien, NGI.

Rød pil indikerer omtrent sporet til den omkomne frem til utløsningspunktet ved bruddkant. Copyright: Steinar Bleken.
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Oversiktsbilde med ulykkesområdet til høyre. Før ulykken kjørte de terrenget midt i bildet som kalles "analen" og deretter
terrenget til venstre som kalles "s-en" uten å utløse skred eller se tegn på skredfare. Copyright: Steinar Bleken
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Snøprofil utført av NGI ca. 2 uker etter ulykken viser samme lagdeling som under ulykken. Profil tatt i forbindelse med
befaring av ferdselsforbud i området.

Værdata fra www.senorge.no fra Hemsedal.
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