SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG 26.12.2009
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Sveinung Olsnes i Vinje Røde Kors Hjelpekorps og
Trond N. Flothyl Lensmann i Vinje).
Ulykkesoppsummering:
En 22 år gammel mannlig skikjører på alpinutstyr kjørte alene og utløste skred ved heisbasert offpiste kjøring i
Raulandsfjell alpinsenter. Ulykken skjedde i meget bratt terreng. Det er uklart om mannen kjørte ned dette
terrenget eller om skavlbrekk på toppen medførte at han falt utfor kanten og ble tatt av skredet. Mannen ble
først meldt savnet ett døgn etter, og ble funnet av letemannskaper 2 døgn etter ulykken på 1.5-2 m dyp.
Dødsårsaken antas å være kvelning (asfyksi).
Ulykken skjedde 2. juledag utenfor preparert løype på hans første tur ca. kl. 1100 i et bratt og populært
offpiste-område om lag 300 m fra toppen av heisen. På toppen av det bratte området er det en flat hylle hvor
det ulykkesdagen var utoverhengende skavler fra kraftig vind dagen før. Ulykkesskredet var om lag 30 m
bredt og om lag 90 m langt (målt langs bakken). Bruddkanten etter skavlen var ca. 2.5 m høy og gikk helt inn
på det flate partiet på hylla.
Den forulykkede hadde avtalt å kjøre på ski med noen venner, men han ville komme så tidlig som mulig i
bakken for å kjøre i urørt nysnø. Mannen hadde hjelm og ryggplate, men ikke skredutstyr som spade, søker
og søkestang. Han var lokalkjent og en dyktig og ivrig skikjører som hadde kjørt mange ganger i samme
område tidligere år. Etter NGIs informasjon hadde han begrenset kunnskap om snøskred. Alpinanlegget var
stengt dagen før ulykken pga mye vind og snøfokk. Det er kjent at det tidligere har gått skred i området der
ulykken skjedde.
Det er antatt å ha vært faregrad 3 – markert da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Funnsted 32V 0443045 6620814. Ulykken skjedde ca. kl. 11 lørdag 26.12. 2009. Mannen ble først meldt
savnet kl. 12 dagen etter. Leteaksjon i terrenget startet etter mørkets frembrudd, men ble avsluttet pga
skredfare da det ikke var tilrådelig å gjennomføre søk i mørket i det bratte området hvor det ble antatt at
mannen kunne være. Det ble observert flere skred i området, og det gikk flere skred mens aksjonen pågikk.
To døgn etter ulykken ble den ene skia funnet kl. 12, og ca. kl. 15 ble den andre skia funnet. Mannen ble
funnet ca. 30 m fra skiene og ble gravd frem kl. 1530 den 28/12 etter mer enn 2 døgn under snøen. Mannen
hadde ikke store synlige skader, og dødsårsaken antas å være kvelning (asfyksi).
Leteaksjonen ble utført med mannskap fra Vinje og Haukeli Røde kors hjelpekorps, Norske Redningshunder
samt politihelikopter og seaking helikopter. I tillegg deltok mange frivillige. Flere toppskavler ble sprengt ned
før letemannskap ble sendt inn i området.
Været før og under hendelsen:
Det var kaldt og fint vintervær da ulykken skjedde. Klimastasjonen på Møsstrand (ca. 20 km unna) hadde -8
grader og svak vind da ulykken skjedde. Dagen før ulykken var det tidvis frisk bris fra nordøst.
Nedbørstasjonen i Rauland hadde snødybde på 68 cm og det kom 11 mm nedbør fra 25/12 kl. 07 til 26/12 kl.
07 (tilsvarer ca. 20 cm tørr nysnø). Rauland hadde 3 mm nedbør fra 26/12 kl. 07 til 27/12 kl. 07.
Været døgnet før ulykken økte skredfaren pga nysnø og frisk bris fra nordøst som medførte fokksnø og
snøtilvekst i fjellsiden der ulykken skjedde. Før dette var det en lengre kuldeperiode som skapte ustabile lag i
snøen.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Ulykkesskredet var om lag 30 m bredt og om lag 90 m langt (målt langs bakken). Terrenghelningen er anslått
til 45 grader. Det er uklart om mannen løste ut skredet da han kjørte på ski ned, eller om han stod på toppen
og vurderte fjellsiden da toppskavlen brakk. Det er valgt å klassifisere ulykken som et flakskred, da det var et
flakskred selv om det muligens ble utløst av skavlbrekk. Bruddkanten etter skavlen var ca. 2.5 m høy og gikk
helt inn på det flate partiet på hylla.
Skredet fulgte en forsenkning med en bekk. Forsenkningen kanaliserte skredet slik at tykkelsen ble ganske
3
stor. Skredmassene bestod av blokker på 1 m størrelse (fra skavlen?) med tørr løs snø mellom.
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Snøforholdene er anslått til å ha vært ca. 60-70 cm med tørr og lett nysnø som lå oppå et eldre lag av
omdannet snø. Lagdeling og stabilitetstester er ikke utført, men det var mange drønn i snødekket under
leteaksjonen som tyder på kollaps av svake lag (sannsynligvis nede ved bakken).
Det ble utløst flere skred ulykkesdagen, også i nærheten av stedet hvor dødsulykken skjedde. Det er uklart
når ulykkesskredet ble oppdaget. Det er også uklart om noen hadde oversikt over skredene som gikk i
alpinanleggets offpiste-område ulykkesdagen, og om det ble søkt i noen av skredene.

Kommentarer:
• Ulykken skjedde første godværsdag etter et uvær. Ulykkestatistikk viser at mange ulykker skjer første
godværsdag etter et uvær.
• Mannen hadde få muligheter for å bli funnet tidsnok siden han var på tur alene. Kameratredning er
essensielt for å ha en reell sjanse for å overleve hvis man tas av snøskred. Kameratredning
forutsetter at man er på tur med andre, og at alle alltid har spade, søker og søkestang (ASSS) og er
trent på bruken av dette.
• Ulykken bekrefter norske og internasjonale ulykker hvor omkomne i snøskred ofte er dyktige på ski,
men har begrenset skredkunnskap og ofte manglende sikkerhetsutstyr.
Bilder/kart:

Utsnitt av 1:50 000 kart med funnsted 32V 0443045 6620814 ca. 400 m sør for heisen merket med rødt.
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Funn av ski (to øvre punkt) og funnsted (nedre punkt). Toppen av skiheis merket med blått.

Ulykkesskredet sett fra toppen. Bilde er tatt etter sprenging av skavl. Foto: For Lensmannen i Vinje, Tor Olav
Nystog.
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Skredet gikk ned i høyre kant av fossen. Foto: For Lensmannen i Vinje, Tor Olav Nystog.

Fra leteaksjonen 28/12. Funnsted er i bjørkeskogen ca. 30 m nedenfor venstre bildekant. Foto: For
Lensmannen i Vinje, Tor Olav Nystog.
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Klimadata fra Møsstrand ca. 20 km fra ulykkestedet (rød strek viser ulykken). Nedbørstasjonen på Rauland
viste ca. 20 cm nysnø og var en del vind på Rauland døgnet før ulykken.
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