SKREDULYKKE KVALØYA TROMS TORSDAG 01.04.2010
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Tor Helge Edorsen - redningsmann på
Luftambulansen, Jan Grimsrud Davidsen, Kjell Øystein Netland, og Tor Andre Skjelbakken – Tromsø Røde
Kors Hjelpekorps, og Sander Guldahl - vitne).
Ulykkesoppsummering:
To skikjørere på topptur på Durmålstinden på Kvaløya utenfor Tromsø utløste et skred da de gikk på bena
opp en bratt renne. Skredet førte dem utfor bratt terreng og begge ble helt begravd av skredmassene. Skredet
ble tilfeldigvis observert fra ca. 1 km avstand, og en redningsaksjon ble iverksatt. De forulykkende ble funnet
etter å ha ligget 50-60 minutter under snøen og døde senere på sykehuset. Dødsårsaken antas å være
kombinasjon av trauma og kvelning (asfyksi).
De forulykkende gikk på ski fra bilen ved Kattfjordeidet og opp ryggen mot Durmålstinden. De kjørte så
nedover den nordvendte bratte renna som går fra ca. kote 480 og ned til ca. kote 160, dvs ca. 300
høydemeter. Renna har flere bratte partier på 45-50 grader, og også slakere partier på ca. 30 grader. Nederst
i renna var det et ca. 25 m høyt stup med en nær vertikal islagt foss som i år ikke var dekket av snø. Det var
ikke mulig å komme ned dette stupet, og de festet skiene på sekken og gikk tilbake opp renna på bena. De
gikk oppover med ca. 10 m avstand det første stykket som var ca. 30 grader bratt. Kvinnen stoppet i venstre
kant av renna anslagsvis 50 m over fossen, mens mannen gikk videre opp et 47 grader bratt parti og var
omtrent på toppen av dette da skredet løsnet. Han var da anslagsvis 20 m høyere enn kvinnen, og skredet
løsnet trolig 100 m over mannen. Han ble ført med skredet forbi kvinnen, og skredet løste trolig ut et skred i
renna der kvinnen stod. De ble ført med skredet 100-150 m.
De forulykkende var dyktige skikjørere bosatt i Tromsø. Kvinnen var 25 år, og mannen 30 år. De hadde begge
skredsøker, spade og søkestang. Kvinnen hadde hjelm på hodet, mens mannen hadde hjelmen hengende på
sekken. De hadde kraftige telemarksski festet til sekken, og gikk med staver.
Det er antatt å ha vært skredfare 2-moderat da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Funnsted 34W DC 0185 2755 ca. 150 moh. Funnsted er ca. 500 m fra vei. De forulykkende ble observert av 3
personer som lå i telt i Kattfjorddalen ca. 1 km unna. De så de forulykkede kjøre ned den bratte renna, og at
de stoppet over fossen i bunnen, og deretter gikk oppover. De observerte skredet ca. kl. 2003 og meldte det
straks inn til 112. Det hadde begynt å skumre, da sola gikk ned i Tromsø kl. 1949. Politiet mottok nødvendig
info og varslet videre ca. kl. 2010 til AMK, redningshelikopter (luftambulansen) og Røde Kors. Kl. 2022 lettet
luftambulansen fra sykehuset i Tromsø og ankom ved skadested ca. kl. 2030 etter 8 min. flyving.
I mellomtiden har de 3 personene som varslet kommet seg inn til skredet på bena. De brukte skredsøker
(sender/mottakerutstyr) for å lokalisere de savnede, og så skistøvel til kvinnen stikke opp av snøen. De hadde
ikke spade, og startet utgraving av kvinnen med hendene.
Luftambulansen kunne ikke lande ved skredet pga skrånende terreng og vegetasjon. Helikopteret hadde ikke
heis, og landet derfor på myra ved veien og rigget om. Kl. 2045 ble redningsmann flydd inn underhengende i
et 30 m langt tau. Redningsmannen gikk straks i gang med graving og frigjorde relativt raskt kvinnens hode.
Kvinnens luftveier var ikke blokkert av snø, men hun var livløs. Ca. kl. 2100 var hun frigjort fra skredmassene
og de startet HLR (Hjerte-Lunge-Redning). Kvinnen lå ca. 50 minutter under ca. 50 cm snø.
To personer fra Tromsø Røde Kors Hjelpekorps var på en hytte 500 m fra stedet og fikk informasjon om
skredet da de så helikopteret ved skadestedet. Disse kom opp til skredet litt etter redningsmannen, og bistod
med utgraving og førstehjelp. Fagleder skred i Tromsø Røde Kors Hjelpekorps ble flydd inn underhengende
ca. kl. 2105 og tok ledelse over skadested mens redningsmann fløy ut kvinnen underhengende til veien hvor
hun ble lastet over i sykebil og transportert til Tromsø.
De skredtatte lå så nære hverandre at skredsøker ga 2 signaler som var vanskelig å skille, slik at det ved
utgraving av kvinnen var det uvisst hvor den andre savnede lå. Mannen ble etter hvert lokalisert med
søkestang på ca. 80-100 cm dyp ca. 1 m fra kvinnen. Mannen ble frigjort fra skredmassene ca. kl. 2110 etter
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å ha ligget ca. 1 time under ca. 80 cm snø. Mannens luftveier var ikke blokkert av snø, men han var livløs og
de startet HLR. Mannen ble flydd underhengende til veien, og flydd i helikopteret til Tromsø.
Mannen ble erklært død samme natt, og kvinnen døde på sykehuset 2 dager etter ulykken.
Været før og under hendelsen:
Det var lettskyet pent vær med noen plussgrader da ulykken skjedde. Det var kraftig temperaturstigning
ulykkesdagen og Tromsø hadde +8.5 grader (høyeste målte temperatur siden oktober), mens det var +1
dagen før. Det var vindtransport (6-8 m/s) av snø fra sørvest dagen før ulykken som transporterte noe snø ut i
renna.
Det kom ikke nedbør siste 8 døgn før ulykken. Det kom 30 mm nedbør siste 14 dager før ulykken, og 113 mm
siste 30 døgn (160 % av normalnedbør). Det har vært kaldere enn normalt i Tromsø mesteparten av vinteren.
Høsten og forvinteren hadde lite nedbør, mens januar og februar hadde normale nedbørsmengder. Relativt
lite snø og mye kaldt vær har skapt en noe uvanlig lagdeling i snøen.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet skjedde i en nordvendt bratt renne som går fra kote 480 og ned til ca. kote 160, dvs. ca. 300
høydemeter. Renna har flere bratte partier på 45-50 grader, og også slakere partier på ca. 30. Nederst i renna
var det et ca. 25 m høyt stup med nær vertikal islagt foss som i år ikke var dekket av snø.
Det var 2 tydelige bruddkanter på venstre side av renna (sett nedenfra). Vitner har opplyst at skredet løsnet
da kvinnen stod omtrent ved den nedre bruddkanten, og mannen var ca. 20 m over henne. Den nedre
bruddkanten var ca. 40 cm høy og terrenghelningen var ca. 50 grader (sidekanten av renna). Den øvre
bruddkanten er anslått til å være litt høyere enn den nedre, og var ca. 100 m over mannen. Det var ca. 60
høydemeter fra den nedre bruddkanten til funnsted (110 m luftlinje), og ca. 120 høydemeter fra den øvre
bruddkanten til funnstedet.
Renna var ca. 30 grader bratt de første ca. 50 m ovenfor fossen. Skredet ble utløst da de gikk på bena opp
renna omtrent da mannen var kommet til toppen av et 47 grader bratt konvekst parti hvor det trolig var tynnere
snødekke.
Undersøkelser av nedre bruddkant 2 dager etter ulykken er vist i egen figur. Det var løse begerkrystaller nede
ved bakken, og deler av bruddet hadde startet her og muligens forplantet seg videre i dette laget. Hoveddelen
av skredet ved den nedre bruddkanten hadde ikke løsnet nede ved bakken, men mellom lag høyere oppe i
snødekket. Pga terrengets bratthet og mildværets påvirking av snødekket etter ulykken, så var det ikke mulig
å kartlegge snøforholdene fullstendig og øvre bruddkant ble ikke undersøkt. Det gikk en del større skred i
Troms i påsken som ble utløst av kollaps av det svake laget helt nede ved bakken. Siden skredet løsnet 100
m ovenfor mannen, så er det grunn til å tro at dette skjedde pga kollaps av det vedvarende svake laget med
begerkrystaller nede ved bakken.
Skredmassene ved funnstedet hadde ca. 35 m lengde, ca. 10 m bredde og ca. 1.5 m tykkelse, dvs.
3
skredmassene utgjorde ca. 500 m . Dette karakteriseres som et lite skred. Funnstedet var 18 m ut fra foten av
den ca. 25 m høye fossen.
Kommentarer:
• Ulykken skjedde i 45-50 grader bratt terreng trolig ved skredfare 2-moderat. Regelbaserte metoder
kan brukes til å tilpasse tur etter forholdene. Ved faregrad 2 anbefaler ”Stop-or-Go metoden” fra
Alpene kun å ferdes i terreng slakere enn 40 grader, mens den norske ”Afterski-metoden” anbefaler
kun å ferdes i terreng slakere enn 35 grader.
• Terrenget kan karakteriseres som en terrengfelle da steiner, utspring og stup tilsa at konsekvensene
av et eventuelt skred kunne bli fatale.
• Skredet ble ikke utløst da de kjørte på ski ned renna. Vitner forteller at de var meget gode på ski og at
de ikke falt på vei ned. Skredet ble utløst da de gikk på bena opp renna. Sveitsisk forskning viser at
belastningen på snødekket er ca. 3 ganger større når man går på bena enn når man kjører på ski
uten å falle.
• Til nå har 5 personer omkommet i snøskred i Norge i vinter (4 skikjørere og 1 skigåer).
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Ulykkestall fra de 8 siste vintrene viser at 26 friluftsfolk har omkommet i snøskred i Norge, dvs.
gjennomsnittlig 3.25 hver vinter. Skikjørere utgjør den største gruppa med 12 omkomne (46 %). De
fleste skikjørere (2 av 3) har omkommet på vei oppover med feller under skiene eller med skiene i
sekken.
Ulykkestallene viser også 6 av 26 omkomne har skredsøker (23%), men bare 2 av 26 omkomne (8%)
er funnet ved kameratredning. Det er en klar økning i andelen som har skredsøker siste år, spesielt
av de som driver bratt friluftsliv og bevisst oppsøker bratt terreng. Av de 10 siste omkomne som har
drevet bratt friluftsliv, så har 60 % hatt skredsøker. Til sammenligning hadde ingen av de foregående
10 døde i denne gruppa skredsøker.

Oversiktskart med funnsted omtrentlig merket nederst i renna med rød pil. Tromsø i høyre kant av kartet.

Funnsted omtrentlig merket nederst i renna med rød pil.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI

Renna sett fra veien. Funnsted merket med rød pil, øvre bruddkant merket med blå pil, sporet inn i renna
merket med grønn pil.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI

Øvre og nedre bruddkant merket med blått, og antatt posisjon for mannen og kvinnen da skredet ble utløst.
Funnsted merket med rød pil.
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Foto: Kjetil Brattlien, NGI

Foto fra renna som er ca. 30 grader bratt over toppen av fossen. Funnsted omtrent ved rød pil. Nedre
bruddkant (40 cm høy) til høyre hvor sidekanten i renna er ca. 50 grader bratt.

Foto: Kjetil Brattlien, NGI

Helikopterfoto fra toppen av renna med sporene til de omkomne ved grønn pil.
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Værdata fra yr.no fra Tromsø (100 moh) ca. 20 km øst for ulykken. Svart strek viser ulykkestidspunkt. Det var
kraftig temperaturstigning ulykkesdagen. Ingen nedbør siste 8 dager før ulykken.

Undersøkelse av nedre bruddkant 2 dager etter ulykken. Deler av skredet løsnet i begerkrystaller nede ved
bakken, mens deler av skredet gikk i laget over. Milvær hadde trolig virket stabiliserende på snødekket 2
dager etter ulykken.
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