SKREDULYKKE TUDDAL I TELEMARK ONSDAG 03.03.2010
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Kjell Arne Hjartsjø, Hjartdal Røde Kors Hjelpekorps og
Elise Gotliebsen, OPS leder, Politiet i Telemark).

Ulykkesoppsummering:
En skikjører (mann, 30 år) på tur alene utløste et lite skred på vei opp til fjellet Bodik i Tuddal i Telemark. Han
ble ført med skredet ca. 40 m og begravd under ca. 0.5 m snø. Han ble funnet av organiserte letemannskaper
etter å ha ligget under snøen i ca. 7 timer. Dødsårsaken antas å være kvelning (asfyksi).
Mannen var på vei oppover på randoneeski med skifeller. Han fulgte en trygg rygg og gikk så ca. 20 m inn i
en bratt forsenkning med trær i bunnen da han utløste skredet i ca. 36 graders terreng. Ustabil lagdeling i
snøen gjorde at skredet forplantet seg oppover i ca. 30 m lengde til meget bratt terreng og sideveis i ca. 70 m
bredde.
Den forulykkende var lokalkjent og bosatt i området, og hadde vært på tur i samme område dagen før. Han
hadde ikke skredsøker eller hjelm. Han var tilknyttet Hjartdal Røde Kors Hjelpekorps og hadde noe
skredkunnskap.
Det er antatt å ha vært skredfare 2 – moderat da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Funnsted 32V 0494269 6617294, ca. 850 moh. Mannen gikk på ski fra Moen i Tuddal ca. 1130, og ulykken
antas å ha skjedd ca. kl. 14. Han ble meldt savnet av samboer og politiet mottok meldingen i 19 tiden. Et Sea
King redningshelikopter kom til området kl. 1942 og fulgte skisporene til mannen oppover fjellet. Kl. 1956 så
de skispor inn i skred, men ikke spor ut. Redningsmann heises ned i skredet og gjør funn av ski kl. 2010, men
finner ikke savnede. Fem personer fra Hjartdal Røde Kors Hjelpekorps flys inn i området og heises ned i
skredet kl. 2057 hvor de finner savnede kl. 2111.
Den forulykkede ble funnet ved overflatesøk da litt av en skistav var synlig over snøen. Mannen lå relativt flatt
og var begravd under ca. 0.5 m snø. Mannen hadde ikke luftlomme og hadde snø i munnen. Mannen hadde
ikke store mekaniske skader. Snøen var kompakt å grave i, men ikke veldig hard. Mannen ble funnet rett
ovenfor noen bjørketrær, men var ikke klemt mot disse. Trærne antas likevel å være betydningsfulle da snøen
antas å ha stuvet seg opp slik at mannen stoppet her.
Terrengets bratthet, skredfare, mørke og trær gjorde at letemannskapene måtte heises ned til ulykkesstedet
fra helikopteret.
Været før og under hendelsen:
Det var fint og kaldt vær da ulykken skjedde. Snødybden i Tuddal (464 moh) var 72 cm ulykkesdagen. Siste
snøfall var 3 dager før ulykken da det kom 5 cm snø. Total nysnøtilvekst i Tuddal siste uka var ca. 10 cm.
Værstasjonen på Møsstrand (977 moh) som ligger ca. 50 km nordvest for ulykkesstedet hadde laber nordlig
bris og -5 grader da ulykken skjedde. Siste døgnet før ulykken var det nord til nordvestlig frisk bris til liten
kuling her. Ulykkesskredet lå i le for denne vindretningen, og det var tydelige tegn på vindtransport av fersk
drivsnø inn i lehenget. Dagen etter ulykken var det også tidvis relativt kraftig nordlig vind på toppen over
ulykkesskredet, selv om det var rolige vindforhold nede i Tuddal.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av den forulykkende i ca. 36 graders terreng da han gikk på ski inn i gradvis brattere terreng
fra den flate ryggen ca. 20 m unna. Skredet spredte seg oppover og øvre bruddkant var ca. 30 m over
skisporet (17 høydemeter). Terrenget ble gradvis brattere oppover og var 50 grader på det bratteste. Skredet
spredte seg også sideveis ca. 70 m. Skredet forplantet seg ikke inn i terreng slakere enn ca. 35 grader.
Totalt var skredet ca. 80 m langt og ca. 70 m bredt med fallhøyde på ca. 45 m. Mannen ble ført med skredet
ca. 40 m (20 høydemeter) og han stoppet opp ca. 10 m fra enden av skredet. Terrenget var ca. 25 grader
bratt der skredet stoppet og utløpsvinkelen var 34 grader fra toppen av utløsningsområdet. Høyden av
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bruddkanten var 10 - 40 cm. Skredvolumet som løsnet er anslått til 700 m (70mx50mx0.2m) som klassifiserer
3
det som et lite skred (<1000 m ). Vekten av skredmassene som ble utløst anslås til ca. 150 tonn (romvekt til
3
skredsnøen her ca. 200 kg/m ).
Snødybden i skisporet hvor skredet ble utløst var 40 cm og hadde følgende lagdeling fra toppen:
• 15 cm omdannet nysnø (snøtype 2) med hardhet knyttneve.
• 2 cm smelteskare (snøtype 9) med hardhet blyant.
• 10 cm kantkornet snø (snøtype 4) med hardhet knyttneve.
• 1 cm smelteskare (snøtype 9) med hardhet blyant.
• 12 cm begerkrystaller (snøtype 5) med hardhet knyttneve.
Mannen utløste et brudd i det øverste laget som var omdannet nysnø. I mye av skredbanen så stod det øvre
smelteskarelaget igjen (glideplanet). Initialbruddet forplantet seg stedvis dypere ned i de vedvarende svake
lagene (kantkorn og begerkrystaller) som forårsaket at bruddet forplantet seg oppover og sideveis, og gjorde
skredet større enn det ellers ville blitt. Stabilitetstester ved øvre bruddkant (se snøprofil) viste ustabile forhold.
Det var om lag 1.5 m med løs snø i skogen rett til siden for skredmassene. Det var meget gode forhold for
skikjøring i løssnøen. NGI opplevde ikke ”drønn i snøen” eller andre visuelle tegn til skredfare på skituren inn
til skredet eller ved undersøkelser av skredet dagen etter ulykken. Først ved graving i snøen og testing av
stabilitet ble farepotensialet tydelig.
Kommentarer:
• Det har omkommet 23 personer i snøskred i Norge siden 2002. Skikjørere er den største gruppen
med 10 døde, hvorav 8 har omkommet på topptur (ikke heisbasert offpiste). Hele 75 % (6 av 8) av
skikjørere på topptur har omkommet på vei oppover med feller under skiene. Trygge rutevalg er viktig
for alle som ferdes i fjellet i bratt og mindre bratt terreng.
• Den forulykkede var på tur alene, og 40 % av de omkomne siden 2002 har vært på tur alene (9 av
23). Disse har ingen mulighet for kameratredning og selv små skred kan da bli fatale.
• Dette er den andre dødsulykken i Telemark denne vinteren. Det har ikke tidligere vært dødsulykker i
Telemark de siste 8 årene hvor NGI har skrevet ulykkesrapporter på snoskred.no. Vinteren har vært
kaldere og tørrere enn normalt. Værstasjonen på Møsstrand hadde plussgrader noen dager i
november, men ellers har det vært kaldt helt siden i høst. Kulde og forholdsvis lite nedbør har skapt
svake lag i snøen.
• Det er uvanlige snøforhold mange steder i Norge denne vinteren og vedvarende svake lag i snøen er
fortsatt en trussel. Folk må ivareta sin egen sikkerhet for eksempel ved ”de 3 sikkerhetsmurene”.
Sikkerhetsmur 1 er riktig skredfarevurdering og å tilpasse turen etter forholdene. Sikkerhetsmur 2 er
risikoredusering som trygge ferdselrutiner, alltid på tur med andre, unngå terrengfeller etc.
Sikkerhetsmur 3 er redning og forutsetter at man alltid har spade, søker og søkestang - og at man har
trent mye på redning.
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Kartutsnitt fra Tuddal med funnsted omtrentlig merket med rød pil.

Den forulykkende gikk opp på ski midt i bildet før han utløste skredet omtrentlig antydet med rødt. Alle bilder
er tatt dagen etter ulykken. Foto: Kjetil Brattlien NGI.
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Skisporet (rød pil) til den omkomne gikk fra en trygg rygg og inn i bratt terreng rett før han utløste skredet. Blå
pil viser vindretning som har erodert snø siste døgn og lagt ut fokksnø i lehenget hvor skredet løsnet.
Foto: Kjetil Brattlien NGI.

Bilde omtrent fra funnsted med bruddkant antydet med rødt. Rød pil viser skisporet inn i skredet.
Foto: Kjetil Brattlien NGI.
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Skispor inn i skredet (rød pil)og omtrentlig funnsted (blå pil). Foto Kjetil Brattlien NGI

Fra utløsningspunktet og opp til øvre bruddkant 30 m høyere opp hvor det er 50 grader bratt.
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Foto: Kjetil Brattlien NGI.

Klimadata fra Møsstrand ca. 50 km NV for ulykkesstedet viser lite nedbør og kaldt uka før ulykken 3. Mars.
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Snøprofil rett til siden for øvre bruddkant dagen etter ulykken viste ustabile forhold. Initialbruddet gikk på bunn
av nysnølaget (her ca. 30 cm ned), og forplantet seg så nedover til de svake lagene under.
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