SKREDULYKKE SORBMEGAISA, TROMS MANDAG 19.03.2012
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet i Tromsø, Norsk Folkehjelp og
Luftambulansen). Kontroll internt NGI: Frode Sandersen
Ulykkesoppsummering:
Fem skikjørere omkom etter å ha blitt tatt av skred på vei ned fra fjellet Sorbmegaisa (1288 moh) i Lyngenområdet ca. 65 km øst for Tromsø. Ulykken skjedde da en guidet gruppe på 6 personer utløste skredet i en
bratt og stor fjellside. Skredet spredte seg mye og det var mange separate bruddkanter med inntil 2 m høyde.
Skredet var omtrent 700 m bredt øverst i fjellsiden, fallhøyden var ca. 600 m og utløpslengde nesten 2 km.
Terrenget kan karakteriseres som en terrengfelle da skredet fra den brede forsenkningen samlet seg i en
trang dal nederst og begravde de skredtatte dypt. Det var også flere bratte partier med fremstikkende steiner i
fjellsiden.
Skredet begravde fire av de skredtatte 3-6 m dypt, en ble begravd ca. 1.5 m dypt, og mannen som overlevde
var kun delvis begravd. Alle ble funnet av organiserte letemannskaper etter en omfattende redningsaksjon
som tok lang tid bl.a. pga lang utgravingstid og fordi de skredtatte lå spredt over et stort område på omtrent
200x600 m. Det er antatt at de som ble tatt av skredet var spredd utover i fjellsiden da skredet løsnet. En av
de omkomne (guiden) hadde utløst sin skredsekk (airbag), men ble likevel vesentlig dypere begravd enn de
andre og ble funnet på 6 m dyp med skiene på.
Ulykken skjedde med en gruppe med 10 sveitsere som var på en ukes tur i området sammen med 2 franske
UIAGM godkjente guider. Ulykken skjedde den 3. dagen gruppa var på ski i området. Gruppa delte seg i to før
nedkjøringen. Hele den første gruppa på 6 personer var eksponert i den store fjellsiden samtidig da de utløste
skredet. Skredet ble utløst samtidig som de den andre gruppa begynte nedkjøringen, og flere personer i
denne gruppa var omtrent 100 m over øvre bruddkant da skredet løsnet.
Det var skredfare 3-markert da ulykken skjedde. Terrenghelningen ved de øverste bruddkantene var 32-36
grader. Terrenget var brattere lenger ned i fjellsiden med større områder brattere enn 35 grader og lokale
områder brattere enn 40 grader. Deler av terrenget har konvekse (”roll-over”) partier.
Redningsoppsummering:
Skredet ble utløst mandag 19.03.2012 ca. kl. 1430. Politiet i Tromsø ble varslet ca. kl. 1438 om ulykken av
skipperen på båten som hadde de skredtatte som gjester (tidspunkter er hovedsakelig fra politiets logg, og
kan avvike noe fra eksakte tider samt fra logg fra andre kilder). Meldingen til politiet var at 6 personer var tatt
av skred, og at en annen gruppe på 6 andre personer i samme fjellside ikke var tatt av skred. Politiet varslet
straks alle ressurser etter innarbeidede prosedyrer. Norsk folkehjelps fagleder skred møtte hos
luftambulansentjensten (LAT) ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN)) etter få minutter. Det var da uvisst
om de savnede hadde skredsøker, og det ble besluttet at politi med lavinehund skulle være med i
helikopteret. Luftambulansen (LAT) tok av UNN ca. kl. 1450, dvs. ca. 10 minutter etter at meldingen ble
mottatt. Estimert flytid til ulykkessted var 17 minutter. Politiet fikk samtidig informasjon om at alle i turfølget
hadde skredsøker.
Luftambulansen kom til skredet ca. kl. 1505, dvs. ca. 35 minutter etter at skredet ble utløst. Skredet var meget
stort og målinger etter ulykken viste at skredmasser med stor tykkelse lå over et ca. 900 m langt område med
ca. 50-300 m bredde. Da luftambulansen ankom var det 2-3 personer i søk i skredet, og 6-7 personer var på
vei på ski mot skredet. Skredmassene lå over et stort område og luftambulansen fløy et raskt overflatesøk for
å få oversikt samt vurdere skredfare og sikkerhet. Fagleder skred og politi med lavinehund ble satt av på
bakken og ca. kl. 1515 lokaliserer de med skredsøker en person dypt begravd. Samtidig gjorde
luftambulansen søk med underhengende skredsøker fra luften og fikk raskt 3 funn i skredet som ble markert.
Bakkemannskaper fant merkene relativt presise og ca. kl. 1545 (1 time og 15 minutter etter skredet ble utløst)
var 4 savnede lokalisert liggende til sammen 120 m fra hverandre (30-60 m mellom hver person) i ganske flatt
terreng (merket ”1,2,3 og 4” på kart). Skredsøkeren indikerte at de lå 4 - 7.8 m dypt, noe som indikerte liten
sannsynlighet for å finne overlevende. Det var da ca. 10 personer i søket og det ble gravd på funnstedene.
Samtidig ble det søkt høyere opp i skredet etter de 2 siste savnede og det ble hørt rop oppe i skredet.
Luftambulansen med lege og redningsmann landet øverst i skredmassene ca. 500 m over nedre
funnområdet. Der fikk de signal fra skredsøker og fant raskt en person omkommet under ca. 1.5 m snø
(merket ”5” på kart). Klokken var da ca. 1600, dvs. det har gått ca. 1 ½ time siden skredet ble utløst. Kort tid
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etter ble den overlevde lokalisert ca. 170 m nedenfor (merket ”6” på kart). Han var horisontalt begravd i snøen
og ble funnet fordi hodet hans stakk ut av snøen. Det var ikke signal fra hans skredsøker og derfor hadde
man ikke funnet han tidligere selv om det var søkt i dette området.
Redningsaksjonen var omfattende og krevde store ressurser pga mange skredtatte som var dypt begravd.
Det var redningspersonell fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Politiet, Forsvaret,
luftambulansetjenesten samt frivillige turfolk. Helikoptre fra luftambulansen, Sea King og Forsvaret ble brukt til
å frakte personell, skadde og omkomne. Ulykkesstedet ligger ca. 2.5 km fra vei med ca. 700 høydemeter
stigning opp fra sjøen. Ved vei var det mobilisert ambulanser, helsepersonell og frivillige som bistod i
aksjonen. Det var ikke mobildekning på skadestedet, dårlig satellittdekning og ingen sambandsdekning.
Kommunikasjon måtte gå via Sea-King redningshelikopter.
Ca. kl. 1650 ble den andre omkomne gravd ut av skredet (2 timer og 20 minutter etter skredet ble utløst). Det
var da ca. 30 personer som jobbet i skredområdet og det ble meldt behov for enda mer personell. Ca. kl. 1724
kom den skadde skredtatte mannen til UNN med helikopter. Kl. 1815 ble det meldt fra skadestedet at 4
omkomne personer var gravd ut. På dette tidspunktet er det nesten 4 timer siden gruppa ble tatt av skred. De
siste 3 personene var begravd under 3-3.5 m kompakt snø (merket ”1, 3 og 4” på kart). Ca. kl. 1900 (4 ½ time
etter skredet gikk) ble den siste omkomne gravd ut (merket ”2” på kart). Dette var den Franske guiden og han
var begravd under hele 6 m kompakt snø. Alle de omkomne ble flydd ut av skredet.
Dødsårsak til de omkomne antas hovedsakelig å være kvelning (asfyksi). Mannen som ble funnet høyest
oppe i skredet (person ”5” på kart) antas hovedsakelig å ha omkommet pga. trauma (mekaniske skader).
Alle de omkomne var menn. Det var 4 Sveitsiske statsborgere på 50 år, 53 år, 53 år og 55 år. Guiden som
omkom var Fransk statsborger på 42 år.
Dette var den andre skredulykken i Norge denne vinteren hvor en person med skredsekk (air-bag) begraves
dypt og omkommer. Bruk av skredsekk reduserer sannsynligheten for å bli begravd dersom man blir tatt av
skred, men er ingen garanti for ikke å bli dypt begravd.
Været før og under hendelsen:
Det var fint vær med sol, lite vind og noen kuldegrader da ulykken skjedde. Det var noe nedbør og vind
dagene før ulykken. Det er ofte store lokale variasjoner i Lyngen-området bl.a. pga kystklima med sterkt
varierende lokaltopografi og bygevær. Værdata før ulykken viser variasjoner i været lokalt og som tilsier lokale
variasjoner i skredforholdene.
Det poengteres også at forvinteren i Troms var meget spesiell med vekslende kulde og mildvær med regn
frem til midten av februar. Dette gjorde at mye av snøen lå på islag eller på ustabile vedvarende svake lag
som gir stor bruddforplanting. Dette var vesentlig for skredfaren i området.
Værdata siste 7 dager før ulykken fra målestasjoner i området.

Dag
0
1
2
3
4
5
6
7

Dato
19.03.2012
18.03.2012
17.03.2012
16.03.2012
15.03.2012
14.03.2012
13.03.2012
12.03.2012

kl.
13
13
13
13
13
13
13
13

Temp.*
Celsius
-5,2
-2,9
-5,5
0
2,1
-3,7
-5,6
-2,7

Nedbør
Snødybde* Nedbør 24t** akkumulert**
cm
mm
mm
154
0,3
0,3
158
4,1
4,4
161
8,5
12,9
159
2,7
15,6
152
1,7
17,3
159
10
27,3
136
4,3
31,6
137
0,6
32,2

*Temperatur og snødybde fra Gjerdevassbu i Lyngen (710 moh) som ligger 28 km SV for ulykkesstedet.
**Nedbør fra Sørkjosen (6 moh) som ligger 15 km NØ for ulykkesstedet
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Værdata fra Nordnesfjellet (18 km SV for ulykkestedet, 500 moh) viser rolige vindforhold ulykkesdagen. Her
var det moderate vindforhold mye av tiden uka før ulykken. Mest vind var det 16.03 hvor det blåste 8-11 m/s
fra SV (liten kuling).
Målestasjonen i Sørkjosen (6 moh) viste også lite vind ulykkesdagen. I perioden 12.03 til 18.03 var det her
tidvis 10-13 m/s (liten kuling) hovedsakelig fra vestlig kant.
Tidvis kraftig vind og noe nedbør uka før ulykken har gitt snøakkumulasjon i leheng. Terrenget hvor skredet
løsnet er lite utsatt for vestlig vind, men ”cross-loading” har gitt noe snøakkumulasjon i fjellsiden. Det
poengteres at det ikke var store nysnømengder de siste dagene som var det vesentligste for skredfaren, men
snøens fundament dannet av været tidligere på vinteren.
Mer om skredet, terrenget og snøforholdene:
Det er uklart hvor skredet ble utløst og hvor de skredtatte befant seg da skredet løsnet. Det er grunn til å tro at
de 6 skredtatte personene var spredt ganske mye i fjellsiden da skredet løsnet. Det antas at 2 personer var
ved øvre bruddkant, mens guiden og de andre var mer enn halvveis nede i fjellsiden da skredet løsnet. Det
kan ha vært 500 m mellom de skredtatte skredet løsnet.
Det antas to sannsynlige utløsningspunkter for skredet (initialbruddet):
 Det vurderes å være mest sannsynlig at skredet har blitt utløst av de første skikjørene da de var på
de bratteste partiene i fjellsiden hvor terrenget lokalt er brattere enn 40 grader. Bruddet kan ha
forplantet seg mange hundre meter oppover fjellsiden og utover til sidene.
 Skredet kan også ha blitt utløst av de som kjørte på skrå inn i øverste i fjellsiden hvor skisporene
stopper i en bruddkant. Her er terrenget ca. 30 grader med et tynt og ustabilt snødekke. Bruddet
derfra kan ha forplantet seg mange hundre meter hver vei i omtrent samme høydenivå og utløst
mange skred før det gikk ned fjellsiden.
Følgende skredvarsler var publisert på internett da ulykken skjedde:
 De lokale guidene som har base rett ved ulykkestedet
www.lyngenlodge.com (kun på engelsk):

hadde følgende

publisert på

“ Avalanche Grade 3 above 600m. Decreasing grade 2 below 600m.
Strong winds and cold temperatures have contributed to localized slab snow deposits and increased
risk at altitudes 600m and above for regions Lyngen, Kåfjord and Skjervøy. Below 600m winds have
been lower and slab snow deposits less. Steep lee sided terrain over 30 degrees and above 600m
altitude is under tension due to previous cold temperatures and high winds which is laying on a weak
rotten sugar layer at base level. “


Denne sesongen har det vært et offentlig finansiert prøveprosjekt for regional skredvarsling i Norge.
På ettermiddagen på mandager og torsdager publiseres regionale skredvarsler på norsk på uferdig
versjonen av www.varsom.no. De varslet skredfare-2 dagene før ulykken (torsdag-mandag), og
varslet som kom ut omtrent samtidig med ulykken gav skredfare-3 i området. Nettsiden skriver at
varslene er under test og utvikling med variabel kvalitet.

Snøforholdene ble undersøkt av NGI i området ved øvre bruddkant 2 dager etter ulykken (1100-1200 moh).
Snøtykkelsen varierte fra 20 cm til mer enn 3 m med stor variasjon i lagdeling. Det følgende er et profil ved
snøtykkelse 1 m som er representativ for forholdene. Tallene gitt fra snøoverflaten:
0-10 cm: Omvandlet nysnø (DF), hardhet 4F (4 fingre)
10-20 cm: Omvandlet nysnø/avrundede korn (DF/RG), hardhet 4F (4 fingre)
20-80 cm: Avrundede korn (RG), hardhet 1F til P (1 finger til blyant)
80-100 cm: Begerkrystaller (DH), hardhet F (knyttneve)
Bruddet gikk i det vedvarende svake laget av begerkrystaller med følgende resultater:
CT11Q2 @80 cm, ECT17/18 Q2 @80 cm.
Vinteren 2012 var spesiell med veldig lite snø tidlig på vinteren, og kombinasjon av kulde og mildvær. Noen
steder var snøens fundament et løst lag av begerkrystaller som lå oppå et glatt islag nede ved bakken. Andre
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steder hadde begerkrystallene festet seg godt i bakken, og det var brukbar stabilitet mellom begerkrystallene
og snøen over.
Ulykkeskredet løsnet helt nede ved bakken i nedre halvdel av fjellsiden, mens det løsnet i et svakt lag høyere
opp. Snøens lagdeling har ført til bruddforplantning over et stort område. Det er usikkert hvor mye snø som
gikk til brudd. Et anslag er skredet at det var mer enn 500x200x1 m som løsnet, dvs. at det løsnet mer enn
3
100.000 m snø. Dette klassifiseres som et meget stort skred (klasse 5). Dersom en antar at
3
gjennomsnittsdensiteten til snøen var 250 kg/m , så løsnet det omtrent 25.000 tonn med snø (dette tilsvarer
omtrent vekten av 20.000 personbiler). Sannsynligvis hadde skredet en hastighet på om lag 100 km/t nedover
fjellsiden. Det er enorme krefter i et slikt skred.
Skredet gikk ca. 300 m forbi det nederste funnstedet. Før det stoppet gikk det ned på et vann og slo hull i isen
slik at en blanding av snø og vann gikk noe videre. Skredets fallhøyde var ca. 580 m fra øvre bruddkant ca.
1170 moh til skredet stoppet ca. 590 moh. Utløpsvinkelen fra enden av skredet og opp til bruddkanten ble
målt i terrenget til 21.6 grader, og beta-vinkelen var ca. 29 grader (siktelinjen mellom 10-graders
terrenghelning til bruddkant). I henhold til alfa-beta metoden er dette et meget langt skredutløp (ca. 2
standardavvik forbi alfa-middel ).

Kommentarer:
Det er 3 forhold som forklarer mye av det som førte til denne tragiske ulykken:
1. Fjellsiden de valgte å kjøre ned var brattere enn 35 grader og hadde lokale konvekse partier som var
brattere enn 40 grader. Terrenget var for bratt ved skredfare 3-markert.
2. Terrenget kan karakteriseres som en terrengfelle pga stor fallhøyde, fremtikkende steiner og trang dal
nederst som samlet skredmassene og førte til dyp begraving. Terrengfeller defineres som terreng
hvor konsekvensene av skred ofte blir meget alvorlige.
3. Alle de 6 skredtatte var eksponert samtidig i fjellsiden og dermed ble omfanget av ulykken så stort.
Hvis de hadde kjørt en om gangen og ventet på skredtrygge plasser, så ville kun en person blitt tatt
av skredet.
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Oversiktskart med ulykkestedet 65 km øst for Tromsø vist med rød markør.

Skredet omtrentlig tegnet med rødt. Gruppa gikk opp fra Lyngenfjorden til venstre på kartet og opp ryggen
nord for skredet før de kjørte ned fjellsiden.
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Oversiktsbilde av fjellet Sorbmegaisa (1288 m) med skredet antydet med rødt. Skredet stoppet ca. 590 moh.

Fjellsiden hvor ulykken skjedde med piler som indikerer gruppas skispor inn i fjellsiden. Til høyre deler av en
alternativ nedfart fra fjellet som er ca. 25 grader bratt.
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Terrenghelning beregnet fra 20 m koter. Det antas at gruppa kjørte ned fjellsiden omtrent ved pilen. Tall viser
funnsteder til de skredtatte, samt enden av skredet ved vannet.
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Sattelittbilde av fjellsiden med funnsteder.

Fjellsiden sett fra enden av skredet viser mange separate bruddkanter og at skredet mange steder har løsnet
helt nede ved bakken.
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Sett fra enden av skredet 300 m nedenfor helikopteret. Røde ringer indikerer omtrent funnsted for de fire
nederste og de to øverste.

Mange separate bruddkanter. Ved punkt 1 er bruddkanten ca. 2 m og terrenget 36 grader, ved punkt 2 er
bruddkanten ca. 1 m og terrenget 32 grader.
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Bruddkant ”1” (se forrige bilde). Traverserende skispor til gruppa inn i fjellsiden indikert med rød pil.

Terrenget nedenfor bruddkant ”1” med Lyngenfjorden i bakgrunnen.
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Eksempel på lagdeling ved bruddkantene med store ustabile begerkrystaller nede ved bakken.
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