SKREDULYKKE MIDDAGSTIND TROMS LØRDAG 18. FEBRUAR 2012
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet i Tromsø, Røde Kors hjelpekorps, Norsk
Folkehjelp, Norske Redningshunder og overlevende fra ulykken).
Kontroll internt NGI: Ulrik Domaas. Det bemerkes at NGI ikke var på ulykkesstedet etter ulykken.

Ulykkesoppsummering:
To skikjørere (47 og 56 år) omkom da de ble tatt av skred i bratt terreng på vei opp mot Middagstind (1006 moh)
på Kvaløya 20 km vest for Tromsø 18. februar 2012. Skredet ble utløst av to andre i turfølget som gikk et stykke
foran i anslagsvis 35-40 grader bratt terreng. Skredet tok alle fire mennene, men de to som gikk først kom seg
ut av skredet på egen hånd. De omkomne ble dypt begravd av skredet og gravd ut av organiserte
letemannskaper 2-3 timer senere.
De to omkomne mennene var anslagsvis 100-300 m nedenfor de to første da skredet løsnet. Alle hadde
skredsøker, og de to kameratene lokaliserte den første savnede med skredsøker relativt raskt. De hadde ikke
tatt sekker med spade og søkestang på denne turen, og måtte derfor grave med ski og hender. Mannen lå dypt
begravd og de bestemte at en av dem skulle å løpe etter hjelp. Det var ikke mobildekning i området, og først på
Tverrfjellet ca. 1 km unna var det mobildekning. Skredet antas å være utløst ca. kl. 1130 og politiet fikk melding
ca. kl. 1230 og iverksatte straks aksjon.
De fire mennene var klar over at skredvarslingen på varsom.no var skredfare 2-moderat ulykkesdagen. De
registrerte ingen tegn til skredfarlige forhold på vei inn, og snakket om at det var lite skredfare. Det hadde
kommet noe nysnø dagen før, og vinden hadde blåst snøen vekk i de områdene de gikk. Etter NGIs vurdering
antas det å ha vært skredfare 2-moderat da ulykken skjedde.
Mennene var lokalkjente og var mye på toppturer i området. Alle hadde skredsøker. De to mennene som
overlevde hadde ikke spade og søkestang med seg på turen, mens de omkomne hadde dette. Den ene
omkomne hadde ABS-skredsekk. De hadde ikke skredkurs, og gjorde ikke kameratsjekk av skredsøkerne da
de startet turen.

Redningsoppsummering:
Funnsted omtrent 33W 7732750 632300 ca. 620 moh. De to overlevende lokaliserte den første savnede med
skredsøker relativt raskt. Han var begravd mer enn 2,5 m dypt. Luftambulansen i Tromsø med redningsmann
og politi med lavinehund var de første som kom til skredet ca. kl. 1315, dvs. ca. 1t og 45 minutter etter skredet
løsnet. Den første savnede var da delvis fremgravd, og med spader fikk de frigjort mer snø rundt mannen. De
fikk også opplyst at skredsøkeren viste at den andre savnede var rett i nærheten. Skredsøkeren til
redningsmennene viste også at den andre savnede var rett i nærheten.
Det ble gjort søk med søkestang i området ved funnsted uten å lokalisere andremann. De gravde vekk mer snø
fra førstemann slik at de fikk slått av skredsøkeren hans. Fortsatt var det signaler som viste at den andre
savnede var rett i nærheten, uten at de klarte å finne han.
Flere redningspersonell ble flydd inn i skredet og det kom patruljer inn på skuter og ski. Søkeområdet ble utvidet,
men signalene i skredsøket er helt uvanlige og ustabile slik at de ikke klare å lokalisere den andre savnede som
lå ca. 40 m unna. Det ble søkt lenge i området uten å finne den siste savnede. En person som søkte alene kom
inn i skredet fra en annen kant, og fikk inn signal fra den savnede da han var om lag 10 m unna. Den savnede
hadde skredsekk (Snowpulse airbag), og toppen av ballongen var ca. 0,5 m under snøen, mens mannen var
ca. 1 m dypt begravd. Skredsekken hadde bidratt til at mannen hadde luftlomme rundt hodet. Mannen ble funnet
ca. kl. 1445 etter å ha ligget ca. 3 timer og 15 minutter under snøen. Dette var 1 t og 30 minutter etter de første
letemannskapene ble flydd inn i skredet. Selve søkefasen etter den andre omkomne anslås å ha tatt om lag 1
time.
Dødsårsaken til førstemann som ble funnet antas hovedsakelig å være resultat av mekaniske skader (traumer),
mens andremann antas å ha omkommet hovedsakelig pga. mangel på luft (asfyksi).
Problemene med å lokalisere den andre savnede er sammensatt:
• En av grunnene kan være at den savnede hadde lite batterikapasitet på sin skredsøker (43 %) noe som
kan redusere styrken på signalet som ble sendt ut. I tillegg kan mannen ha hatt elektronisk utstyr på
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seg som ytterligere har svekket styrken på signalet som ble sendte ut. Skredsøkeren ble ikke undersøkt
av teknisk ekspertise etter skredet for å verifisere om den fungerte normalt.
En annen grunn var at den første lokaliserte lå dypt begravd slik at det tok tid å få slått av hans
skredsøker. Det var også trolig en annen skredsøker i skredet som feilaktig var i sende-modus. Mange
skredsøkere stiller seg automatisk tilbake til sende-modus etter 8 minutter hvis man ikke aktivt trykker
for å forhindre at dette skjer. Dette kan glemmes i en stressende leteaksjon hvor bl.a. helikopterstøy
kan gjøre at man ikke hører varslet om automatisk omstilling til sende-modus.
Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr kan forstyrre signalene vesentlig i et søk. Omfanget av dette
problemet var ikke godt nok kjent da ulykken skjedde. I ettertid har det blitt bedre kjent at spesielt smarttelefoner som er påslått i lomma kan forstyrre søk slik at det er svært vanskelig å lokalisere en savnet.
Dette problemet er spesielt stort når signalet fra den savnede er svakt. Problemet er mindre når man
er mindre enn 10 m fra den savnede, men det er vanskelig å komme så nære uten hjelp av søkeren.
Det anbefales derfor at mobiltelefoner er avslått i søkefasen (også hvis det ikke er dekning i området).

Det var på det meste ca. 25-30 personer som deltok i redningsaksjonen i skredet. Det var mannskap fra
Luftambulansen, Politiet, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og frivillige turgåere i området.
Været før og under hendelsen:
Det var brukbart vær med noen kuldegrader da ulykken skjedde. Det var uvanlig lite snø i området.
Værobservasjoner fra Tromsø (20 km unna) er vist bakerst i rapporten.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av de to mennene som gikk først da de sparket stålkanten på skiene inn i den harde snøen
for å få feste på vei opp mot Topp 991 øst for toppen av selve Middagstind (1006 moh). Skredet løsnet under
skiene deres og forplantet seg sideveis på begge sider av dem. Bruddkanten var omtrent ved kote 900 og er
anslått til å være ca. 200 m bred og omkring ½ til 1 m høy i anslagsvis 35-40 graders terreng. Skredet stoppet
omtrent ved kote 600, slik at det gikk omtrent 300 høydemeter.
Den siste omkomne som ble funnet var på vei oppover og var anslagsvis 100 m nedenfor de to første da skredet
løsnet. Den omkomne som ble funnet først satt på en liten utflating i fjellsiden anslagsvis 200 m nedenfor
bruddkanten da skredet løsnet, og hadde tatt av seg skiene for å klargjøre til nedkjøringen. De to mennene som
utløste skredet ble ført med det ned til denne utflatingen, og begynte søket etter kameratene herfra. Kameratene
ble funnet om lag 300 m nedenfor.
Det var uvanlig lite snø i området da ulykken skjedde, og partier uten snø i den slakere delen av terrenget som
vanligvis brukes på vei opp til Middagstind. Lite snø og mildværsperioder hadde gitt lagdelt snø med løst lag av
kantkornet snø mellom harde skarelag. Dette vises bl.a. i snøprofil tatt i området ulykkesdagen. Slike forhold
kan gi bruddforplantning som ved ulykken. Samtidig kan hard skare ha stor styrke og fordele kreftene av en
person mye slik at det er relativt stabilt.

Kommentarer:
Skredulykker kan forebygges bl.a. av de 3 sikkerhetsmurene hvor man først vurderer skredfaren og tilpasser
turen etter dette (mur 1), deretter reduserer man risiko ved ferdselsrutiner etc. (mur 2), mens siste mulighet er
kameratredning (mur 3). Samlet skal dette forhindre fatale ulykker.
• Mur 1 - Farevurdering: Skredet ble utløst av de to første mennene da de gikk i terrenget som anslagsvis
var 35-40 grader bratt. En må forvente å kunne utløse skred i så bratt terreng ved skredfare 2.
• Mur 2 - Risikoredusering: Mennene som utløste skredet hadde liten avstand og dermed belastet de
snødekket mer enn hvis de hadde 10 m avstand. De andre mennene befant seg i skredets fallinje under
dem, og dermed ble alle tatt av skredet da det løsnet. Man bør bare eksponere en person omgangen i farlig
terreng slik at ikke flere tas av et skred.
• Mur 3 – Redning: De fleste som graves ut av snøen innen 15. minutter overlever, mens etter 30 minutter er
de fleste døde. Alle som tidvis ferdes i skredterreng må alltid ha spade, skredsøker og søkestang.
Kameratredningsutstyr er viktig, men det er uansett svært konsekvensfylt å bli tatt av skred og internasjonal
statistikk viser at ca. halvparten av alle som begraves helt i et snøskred omkommer.
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Ulykkesstedet ved Middagstind på Kvaløya vist med rød markør ca. 20 km vest for Tromsø.

Skredet og funnstedene omtrentlig inntegnet SØ for Middagstind (1006 moh).
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Helningskart med skred og funnsteder omtrentlig antydet.
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Skredet til høyre for forsenkningen med bruddkanten under klippene fotografert fra Luftambulansen under
redningsaksjonen.

Skredet og søkeområdet sett fra Luftambulansen under redningsaksjonen.
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Foto fra redningsaksjonen ved første funnsted. Bruddkant kan skimtes under klipper øverst til høyre i bildet.
Foto: Sara Orstadius, Norsk Folkehjelp.

Værdata fra Tromsø (met.no) i perioden før ulykken (rød strek).
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Snøprofil tatt i gryta mellom Skittentind og Topp 991 ulykkesdagen viste kritisk svakt lag med kantkornet snø
mellom harde skarelag. ECT-test gav brudd her ved ECTP30Q2, dvs. ustabile forhold, men stor belastning
nødvendig for å initiere brudd i snøen.
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