SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011
Dato: 2011-04-27
Rapport skrevet av: Krister Kristensen, NGI
Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk
NGI værstasjon Fonnbu
Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen
Kontroll: Kalle Kronholm, NGI
Ulykkesoppsummering:
En 33 år gammel mann døde på sykehus som følge av skadene han pådro seg i forbindelse med skikjøring i
en bratt snørenne fra Oppljosegga på Strynefjellet. Ulykken skjedde mellom kl. 16 og 17 den 23. april 2011.
Det er mye som tyder på at mannen ble rammet av et mindre løssnøskred som har gått i et løp parallelt med
kjørelinjen. Ved kryssing av dette løpet har han kommet inn i skredet, noe som gjorde at han mistet retningen
og ble ført ut over et klippeparti.
Redningsoppsummering:
På grunn av relativt begrensede masser og muligens som følge av bruken av en ABS-ryggsekk, ble den
skredtatte mannen ikke begravd i skredsnøen. En kamerat som var på toppen kom seg ned til den
forulykkede og en person som observerte hendelsen fra dalen ringte 113 for bistand. Redningstjenesten
rykket ut og luftambulansen fra Dombås kom først på stedet. Personell fra ambulansehelikopteret ga mannen
akuttmedisinsk behandling. Rett etter ankom redningshelikopteret fra Florø som heiset pasienten om bord.
Han ble deretter fløyet direkte til Haukeland sykehus. Mannen døde senere av skadene han hadde pådratt
seg.
Været før og under hendelsen:
Lettskyet pent vær med sol.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Eksposisjon til skredsted:
Koordinater toppunkt:
Koordinater skredpunkt:
Koordinater funnsted:
Vær- og snøforhold:

Skredfare:

NØ
(UTM 32V) 0413963, 6875898, 1530 m o.h.
(UTM 32V) 0414349, 6876000, 1230 m o.h.
(UTM 32V) 0414575, 6876236, 970 m o.h.
Lufttemperaturen i 1420 m o.h. var 5 °C, og 7 °C og 930 m o.h. Det var
lettskyet pent vær med sol, men selve renna hadde ligget i skygge siden ca kl
10. De siste dagene hadde det var stort sett plussgrader med en del
døgnvariasjon. Siste snøfall var for ca en uke siden (17. april), men
nysnømengdene som kom da var ubetydelige.
Skredfaregraden er anslått til 2 – moderat. Snødekket var stabilt i forhold til
flakskredutløsning. Enkelte solutløste løssnøskred og skavlnedfall forekom i
området.

Det er brukt data omkring vær- og snøforhold fra NGIs forskningsstasjon som ligger i 930 m o.h., ca 2,2 km
vest for stedet, samt data fra en automatstasjon på tilhørende Statens vegvesen på Kvitenova 1420 m o.h., ca
2,3 km sør for Oppljosegga.
Oppljosegga på Strynefjellet strekker seg fra sørøst mot nordvest på grensa mellom Oppland og Sogn og
Fjordane. På Opplandssida mot Breidalen er Oppljosegga forholdsvis bratt med store klippepartier som for det
meste er snøbare gjennom vinteren. Langs eggen ligger det ofte en relativt stor toppskavl.
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I den østre delen av fjellpartiet går riksveg 15 Strynefjellsvegen fra Breidalen i inn en tunnel og ut på andre
siden Grasdalen i Sogn og Fjordane. På ski er det relativt greit å ta seg opp på toppeggen på Oppljosegga
ved å gå rundt på baksiden (sørsiden) både fra Breidalen og Grasdalen. Terrenghellingen er moderat på
denne siden, for det meste rundt 20-30 grader.
Mot Breidalen gjør berggrunnstrukturen at siden er gjennomsatt av flere snørenner i vintersesongen. De fleste
av snørennene går ikke helt i fallinjen, men ligger litt på skrå i fjellsiden med en helling som går fra vest øverst
mot øst (se bilder). Disse rennene samler opp vindtransportert snø som legger seg inne i rennene når det
blåser langs dalretningen. På grunn av vindpåvirkning og turbulens formes snøen i rennene stedvis i
langsgående rygger. Selve toppskavlen dannes på grunn av framherskende høydevind fra vestlig kant.
Enkelte av rennene i fjellsiden mot Breidalen er kjørt på ski tidligere, men vi kjenner ikke detaljene omkring
dette.
Kommentarer:
Følgende vurderinger er basert på befaring med ski og helikopter den 24. april. Albert Lunde fra Lensmannen
i Skjåk og Krister Kristensen, NGI deltok på befaringen. Ellers er det gjort enkelte vurderinger som baserer
seg på tolkning av terreng, kjennskap til området og tilgjengelige opplysninger, samt noen antakelser om
hvordan erfarne frikjørere vanligvis håndterer kjøring i tilsvarende terreng. Det understrekes at forløpet som
beskrives er det vi antar er det mest sannsynlige, men det er alltid en mulighet for at for oss ukjente faktorer
kan ha spillet inn.
Mannen, som var en meget erfaren frikjører, passerte først over toppskavlen og kom seg deretter ned på et
mindre platå ovenfor renna som han hadde planlagt å kjøre. En kamerat var på eggen et stykke mot øst for å
filme nedkjøringen. Skikjøreren var også observert av en person nede i Breidalen. Fra toppen og ca 300
høydemeter nedover fulgte skikjøreren en nokså markert snørygg i den vestre delen av renna. Snøryggen er
dannet gjennom vinteren av vindtransportert snø når det har blåst langs med fjellsiden. Hensikten med å følge
snøryggen og å krysse over toppen av ryggen med vekselvise svinger, antas å ha vært å ha kontroll med
løssnøskredene som ble utløst ved kjøringen. Det er normalt at man ved kjøring i så pass bratt terreng utløser
mindre løssnøskred (ofte kalt ”sluffs” i frikjørermiljø). Disse løssnøskredene har drenert nedover på hver side
av ryggen. På vestsiden av ryggen har løssnøskredene gått utfor klippepartiet nedenfor, mens på østsiden av
ryggen har de derimot fulgt et søkk som går parallelt med snøryggen. Skikjøreren ser ut til å ha hatt god fart
nedover denne ryggen, muligens også med hensikt å unngå å bli tatt igjen av løssnøskred lenger nede. Selve
kjørelinjen langs ryggen ser ut til å ha en helling på 35-45 grader, mens fallinjen er brattere.
Ca 300 m under toppen tok snøryggen slutt, noe ovenfor kanten av et klippeparti. For å fortsette skikjøringen
nedover var det nødvendig å kjøre på skrå over mot snøflanken på østsiden av renna. Dette var trolig ingen
stor teknisk utfordring, men det innebar kryssing av søkket mellom snøryggen og flanken på østsiden. Dette
søkket utgjorde også løpet for de etterfølgende løssnøskredene som hadde samlet seg her og beveget seg
nedover parallelt med kjørelinjen. Det ser ut til at det er ved kryssingen av dette søkket som mannen har blitt
truffet fra siden av et mindre løssnøskred, noe som har ført til at han har mistet retningen og blitt skjøvet ut
mot klippepartiet nedenfor (se figur 3 for en illustrasjon av det antatte forløpet). I forbindelse med dette har
han sannsynligvis utløst sin ABS-ryggsekk, (en ryggsekk med oppblåsbare ballonger som gir flytehjelp
dersom man blir tatt av snøskred).
Skikjøreren er deretter ført videre nedover fjellsiden sammen med skredmassene og blitt liggende i nedre del
av skråningen i under bratthenget. På grunn av relativt begrensede masser og muligens bruken av ABSryggsekken, ble han ikke begravd i snøen.
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Figur 1. Kart over Oppljosegga og ulykkesstedet (pil)

Figur 2. Oppljosegga sett fra Rv 15 Strynefjellsvegen. Rød pil angir toppunktet i renna hvor ulykken skjedde.
Foto NGI
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Figur 3. Bildet viser antatt kjørelinje (heltrukken rød strek). Blå streker angir antatt posisjon til løssnøskredene
ved tidspunktet da skikjøreren ble tatt (i krysningspunktet mellom blå og rød strek). Foto NGI
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Figur 4. Bildet viser stedet hvor den forulykkede ble tatt av løssnøskredet (rød sirkel) og omtrentlig funnsted
nedenfor fjellsiden (blå sirkel). Foto NGI
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