SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra John Tetlie hundefører i Politiet i Tromsø)
Det bemerkes at NGI ikke var på ulykkestedet og denne rapporten er basert på informasjon fra Politiet, Røde Kors og andre.

Ulykkesoppsummering:
En skikjører (mann, 27 år) omkom etter å ha blitt tatt av skred på topptur i Fagerfjellet ca. 15 km SØ for
Tromsø. Mannen var i en gruppe på 4 skikjørere som utløste et skred da de kjørte ned fra fjellet. Skredet tok
to av dem og førte dem ca. 300 høydemeter ned en bratt renne. Renna svingte brått nederst og den ene ble
her kastet ut av skredet og delvis begravd. Den andre ble ført med skredet videre og begravd 2.5 til 3 m dypt i
kompakt snø. Den omkomne ble lokalisert med skredsøker av kameratene, men var så dypt begravd at
vanlige 2.4 m søkestenger var for korte. Ambulansehelikopter ankom ulykkesstedet ca. 30 minutter etter
meldingen og organiserte letemannskap hjalp til med utgravingen. Mannen ble gravd ut etter å ha ligget ca. 1
time og 30 minutter under snøen. Han ble erklært død av lege ved utgravingen. Dødsårsaken antas å være
en kombinasjon av trauma og kvelning (asfyksi).
Gruppa var lokalkjent og bosatt i Tromsø-området. Gruppa gikk på ski med feller opp ryggen vest for renna
før de bestemte seg for å kjøre ned ca. 200 m under toppen av Fagerfjellet. De utløste selv skredet.
Førstemann klarte å kjøre på skrå ut av skredet, de to neste ble tatt av skredet, og sistemann stod litt til siden
og ble ikke tatt. Alle hadde spade, søker og søkestang, og de to som ikke var tatt av skredet gjennomførte et
effektivt søk og lokaliserte begge raskt. Den omkomne lå så dypt at utgravingen tok lang tid. Den omkomne
hadde randonee-skiene på seg da han ble funnet.
Det er antatt å ha vært skredfare 3-markert da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Funnsted N 69.5472, E 19.2475 ca. 360 moh. Skredet antas å ha gått omtrent kl. 1215. De to som ikke var
tatt av skredet tok seg ned til de savnede som lå ca. 300 høydemeter lavere. De ringte så til politiet som fikk
meldingen kl. 1224. Alle i gruppa hadde kameratredningsutstyr og de lokaliserte de skredtatte med
skredsøker og startet utgravingen før organiserte mannskaper kom til stedet.
Lege og hundefører fra politiet med lavinehund ble flydd inn med luftambulansen og ble satt av i skredet kl.
1255, dvs. ca. 30 minutter etter meldingen ble mottatt. Kameratene drev utgraving, og hundefører lokaliserer
eksakt posisjon til den savnede med 5 m lang søkestang. En person fra Røde Kors hjelpekorps ble satt av i
skredet ca. 5 minutter senere, og 4 personer fra Norsk Folkehjelp ca. 5 minutter etter dette. Utgravingen tok
om lag 1 time i den kompakte snøen. Ca. kl. 1345 var hode og overkropp gravd ut og luftveier frigjort. Mannen
lå ca. 1 time og 30 minutter under snøen, og ble erklært død av lege på stedet. Snøen var meget kompakt og
tung å grave i, og det var ikke tegn på at mannen hadde luftlomme. Alle ble flydd ut av skredet og aksjonen
ble avsluttet kl. 1500.
Været før og under hendelsen:
Det var kaldt og klart vær med mye vind da ulykken skjedde. Det er mørketid i Tromsø fra 28. november til 15.
januar. Da ulykken skjedde i 12 tiden var det dagslys. Det kom noe snø i området tidligere i uka; Tromsø fikk
8 mm nedbør 2 dager før ulykken og til sammen 23 mm uka før ulykken. Dette tilsvarer ca. 25 cm nysnø uka
før ulykken.
Det var mye vind og snøtransport ulykkesdagen og dagene før. Vinddata fra Kjølen (790 moh) utenfor Tromsø
viste SSØ kuling eller storm ulykkesdagen og dagene før. Det gikk et stort naturlig utløst skred i
Tromsdalstind (10 km unna) dagen før ulykken. Renna hvor ulykken skjedde samlet snø ved ”cross-loading”
før ulykken, og det var fersk vindtransportert snø i renna spesielt i østre kant hvor mesteparten av skredet
løsnet.
Forvinteren i Tromsø var noe spesiell da november hadde bare halvparten av normal månedsnedbør og var
litt kaldere enn normalt. Desember hadde normale nedbør- og temperaturforhold. Forvinteren hadde skapt
svake lag nede i snødekket.
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Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Gruppa kjørte inn fra vestsiden av renna et par hunder meter under toppen av Fagerfjellet. Terrenget var ca.
28 grader bratt der de kjørte inn i renna og sannsynligvis forårsaket de en kollaps i et svakt lag som spredte
seg 70-80 m oppover og fjernutløste et skred med 120-150 cm bruddkant i 32 graders terreng. Skredet løsnet
også nede ved skikjørerne og her var bruddkanten 20-40 cm. Disse observasjonene ble foretatt av Røde Kors
og Politiet dagen etter ulykken.
Arealet som ble utløst er anslått til ca. 50 m bredt og ca. 150 m langt. Hvis en antar gjennomsnittlig
3
skredtykkelse på 1 m, så gir det et omtrentlig utløsningsvolum på 7500 m som klassifiseres som et middels
3
stort skred. Hvis en antar at fokksnøen som løsnet hadde densitet på 300 kg/m , så var det mer enn 2000
tonn med snø som gikk til brudd og som kan ha gått ned renna i 100 km/t.
Skredmassene stoppet nederst i renna mellom ca. kote 400 og kote 300. Øvre bruddkant var på ca. kote 700
og skredets fallhøyde var ca. 400 høydemeter. De skredtatte ble funnet på hhv kote 380 og 360 og har
følgelig blitt ført med skredet ca. 300 høydemeter. Deler av renna er anslått til å være brattere enn 40 grader.
Politiet og Røde Kors skredgruppe undersøkte skredet dagen etter ulykken. Snøprofiler i øvre og nedre
bruddkant viste markerte rennsnølag (begerkrystaller) i bunnen av begge profilene. Deler av skredet løsnet
helt nede ved bakken i dette løse laget. Dette vedvarende svake laget var dannet i kuldeperioden i november.
Det var også ustabil lagdeling under den ferske fokksnøen.

Kommentarer:
Vedvarende ustabile lag nede i snødekket og mye fersk vindtransportert snø inn i renna antas å være
årsaken til at skredet løsnet tiltross for at terrenget ikke var spesielt bratt.
Når det er vedvarende ustabile lag i snødekket er det viktig å vurdere terrenghelningen både der man
står og i terrenget rundt hvor man kan fjernutløse skred. Skred som fjernutløses er farligere enn skred
som utløses under skiene til en person, bl.a. fordi det er liten mulighet for å komme seg unna.
Renna hvor ulykken skjedde kan karakteriseres som en terrengfelle der konsekvensene av skred kan
bli meget alvorlige. Dette pga. fare for skade fra steiner og utspring, og faren for å begraves dypt i
bekkedalen.
Den omkomne lå 2.5 til 3 m under snøen. Dette er dypere enn standard søkestenger som ofte er 2.4
m lange. Personer som blir så dypt begravd utsettes for store belastninger fra snøen, og utgravingen
er så tidkrevende at overlevelsessjansene er små.
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Oversiktskart viser Fagerfjellet ca. 15 km SØ for Tromsø med ulykkesskredet antydet med rød pil.

Oversiktsbilde med ulykkestedet (rød pil) sett fra hovedveien 2 mnd etter ulykken. Foto: Kjetil Brattlien.
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Skredet omtrentlig avmerket på utsnitt av Forsvarets skredkart utarbeidet av NGI (www.skrednett.no).

Oversiktsbilde dagen etter ulykken med bruddkant antydet med grønt. Gruppa kjørte inn i renna fra venstre
side. Foto: Politiet i Tromsø.
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Undersøkelser av øvre bruddkant dagen etter ulykken (rød ring). Skispor inn i renna omtrentlig merket med
grønt. Deler av skredet har løsnet helt nede ved bakken og har tatt med seg all snøen. Foto: Politiet i Tromsø.

Funnsteder antydet med rødt. Den omkomne nederst. Foto: Politiet i Tromsø.
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Værdata fra met.no. Det var kaldt vær med mye vind dagene før ulykken 18. desember, og det kom 8 mm
nedbør (ca. 10 cm snø) 2 dager før ulykken. Tromsø hadde 35 cm snødybde ulykkesdagen.
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