SKREDULYKKE KROKEN TROMSØ TORSDAG 26.02.2009
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Tor Andre Skjelbakken i Tromsø Røde Kors
skredgruppe, John Tetlie hundefører i politiet i Tromsø, Stian Kvalvik Edvardsen i Norsk Folkehjelp Sanitet
Tromsø skredgruppe og Andreas Dybesland som kjørte i Kroken den kvelden).
Ulykkesoppsummering:
(Rapport revidert 12.03.2009)
En kvinnelig skikjører på 23 år utløste skred ved løssnøkjøring utenfor Kroken alpinanlegg. Hun kjørte bakerst
i en gruppe med andre skikjørere og det oppdages først at hun er borte når de samles i bunn av heisen. Noen
venter nede mens 6 personer tar heisen opp og kjører til stedet kvinnen sist er sett og oppdager et skred. De
finner henne med skredsøker etter kort tid begravd under ca. 0.5 - 1 m snø med den ene skia stikkende opp.
Skredet gikk ca. kl. 1745 og kvinnen antas å ha ligget ca. 30 minutter under snøen. Sola gikk ned i Tromsø kl.
1633 og det var lite lys da ulykken skjedde. Turkameratene startet HLR (Hjerte-Lungeredning) og ringte 112.
Redningsaksjonen var tidkrevende og HLR ble utført under transporten til veien med pulk og videre med
ambulanse til sykehuset. Det tok ca. 3 timer fra kvinnen var gravd frem til hun kom til ambulansen. Kvinnen
døde i 19 tiden dagen etter ulykken. Dødsårsaken antas å være en kombinasjon av trauma fra klemskader
mot et tre og mangel på luft (asfyksi).
Alle de involverte var ivrige og erfarne skikjørere (23-25 år) som var bosatt i Tromsø. De var godt kjent i
området. Alle hadde spade, søker, søkestang og hjelm. De hadde generelt stor kunnskap om skred.
Det er antatt å ha vært faregrad 3 – markert skredfare da ulykken skjedde. Det var også et skiløperutløst
skred i Djevelberget i Kroken samme kveld.
Redningsoppsummering:
Den skredtatte ble funnet med skredsøker av kameratene. Hun var klemt mot et bjørketre med overkroppen
på den ene siden og bena på den andre siden med en ski stikkende opp av snøen. Den andre telemarkskia
var gått av i skredet (Rottefella R8 binding). Hun var begravd ca. 0.5 - 1 m under snøen, og hadde om lag 30
cm snø under seg. Skredmassene var stedvis harde blokker, men mesteparten av skredsnøen var tørr og
relativt løs slik at det var lett å grave. Den skredtatte var bevisstløs, men hadde ikke synlige skader eller snø i
munn og svelg. Utgravingen tok om lag 5 minutter. HLR ble utfør av kameratene som hadde god medisinsk
kompetanse.
Politiet fikk melding om skredet kl. 1821, Folkehjelpen varslet ca. kl. 1831, HRS varslet ca. kl. 1835, og
Rødekors varslet ca. kl. 1841. Norsk Folkehjelps skredgruppe ankom området ca. kl. 1847, de valgte å ta seg
opp med snøscooter via alpinbakken til oversiden av skredet, hvor 2 personer tok seg ned til skredet til fots,
ankomst den skredtatte var ca. kl. 1915. Snøscooteren ble parkert ca 300 meter over selve skredet. På vei
ned brukte de tid til å vurdere skredfaren på oversiden og sidene av skredet. Pga mye is/skare over skredet
og mye snø på sidene av skredet, ble det vurdert at sikreste vei inn til skredet for resterende mannskaper ville
være fra undersiden i skredbanens retning. Det var flere drønn i snøen på sidene av skredet.
Rødekors var på veien under skadestedet ca. kl. 1901. De gikk på truger opp til skadestedet hvor de 4 første
ankom ca. 1930. Det var tungt å gå i løssnøen og de måtte finne trygg rute opp da det var 10-15 tydelige
faretegn med drønn og kollaps i snøen på vei opp. Det tok noe lengre tid å få opp pulk som den skadde ble
fraktet ned med pga snøforholdene. Transport ned i pulk startet ca. kl. 1956, under transporten ned med
pulken ble det sikret med tau fra standplasser i tillegg til personellet som sikret manuelt med tauverk. Det var
pågående HLR under hele transporten ned. Man så tydelige utfordringer ved å drive pågående HLR under
transport, dette går spesielt på kvaliteten på HLR og nedsatt hastighet på transporten. Kl. 2117 var pulken
nede ved vei, kl. 2121 den skadde kjørt fra stedet i ambulansen, ankom sykehuset kl. 2128. Det tok ca. 3
timer fra kvinnen var gravd frem til hun kom til ambulansen.
Luftambulansen i Tromsø som vanligvis brukes i skredredning var opptatt i annet oppdrag i Narvik. Nærmeste
redningshelikopter er stasjonert i Banak hvor det er 1 ¼ times flytid.
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Været før og under hendelsen:
Det var klart oppholdsvær, lite vind og et par minusgrader da ulykken skjedde. Det hadde sluttet å snø midt på
dagen. Det var mørkt siden det var mer enn en time siden sola gikk ned.
Observasjoner fra met.no viser 5 mm nedbør ulykkesdagen og til sammen 42 mm nedbør siste 3 døgn. Det
var uvær og kraftig kraftig vind fra nordvest i dagene før ulykken. Fjellsiden ligger ikke i le for denne
vindretningen, men lokale vindeffekter har dreid vinden langs fjellsiden slik at lokale forsenkninger lå i le for
kryssvind (cross-loading). Snødybden i Tromsø ulykkesdagen var 100 cm.
Vinteren i Tromsø har vært noe uvanlig. Det har gererelt vært lite snø og lange perioder med kaldt og klart
vær uten nedbør fra midten av januar. Det startet en urolig værperiode lørdagen 5 dager før ulykken hvor det
var varmegrader og regn. Til sammen kom det 60 mm nedbør på disse 5 dagene.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble trolig utløst av den omkomne i 38 graders terreng ca. 300 moh. Skredet var ca. 40 m bredt og
gikk ca. 120 m. Bruddkanten var 0.7 m på det tynneste hvor det antas at den omkomne kjørte ned, og ca. 2 m
på det tykkeste. Det anslås at den omkomne ble ført med skredet 80-90 m hvor hun stoppet mot et tre.
3
Skredmassene bestod av forholdsvis løs snø og noen harde blokker (hardhet blyant) på mer enn 0.5-1.5 m .
Skredsnøen var ikke veldig kompakt og var forholdsvis lett å grave i.
Terrenget over funnstedet er først ca. 30 grader, deretter ca. 34 grader opp mot bruddkanten. Ved
bruddkanten er det brattere og det er ca. 38 grader i venstre kant (sett nedenfra) og 40-45 grader i høyre kant
hvor bruddkanten er ca. 2 m høy. Terrenget over bruddkanten er ca. 38 grader.
Det var mange som kjørte heisbasert offpiste i Kroken den ettermiddagen. Og man vet at det var minst 6
personer som hadde kjørt henget før skredet gikk. Den første som kjørte henget på ettermiddagen la sporet
omtrent på samme sted som vi tror den skredtatte kjørte, mens andre har lagt sporet på høyre side av skredet
(sett nedenfra) hvor dybden til det svake laget er størst. På ulykkesturen kjørte 5 personer delvis sammen,
men bare 2 kjørte ned dette henget. Den første av disse la sporet omtrent der vi tror den omkomne kjørte,
svingte deretter ”skiers left” under det bratte konvekse partiet hvor bruddkanten ble 2 m. Han utløste ikke
skredet, men kvinnen utløste det sannsynligvis i venstre kant (sett nedenfra) der dybden til det svake laget var
70 cm. Grunnen til at skredet ble utløst av henne og ikke de andre er ikke kjent, men kan ha med variasjon i
snødekket eller at hun falt og dermed belastet snøen mer enn de andre. Kvinnen kjørte bakerst, men man vet
ikke om det var rett bak eller flere minutter senere.
Hvis en antar at flaket som ble løst ut var 35 m bredt og 30 m langt, og at gjennomsnittlig skredtykkelse var 1
3
m, så var det ca. 1000 m snø som skled ut. Dette klassifiseres som et lite til middels stort skred med om lag
300 tonn snø. Snøforholdene ved bruddkanten er beskrevet i profil og bilder bakerst i rapporten.
Kommentarer:
• Det var kraftig vind og mye nysnø dagene før ulykken og skredfaren vurderes til å ha vært faregrad 3markert da ulykken skjedde. Ved skredfare 3 var det ikke uventet å utløse skred i terrenget som var
35-40 grader bratt. Regelbaserte metoder som ”Stop or Go” anbefaler terreng slakere enn 35 grader
ved skredfare 3, mens ”Afterski metoden” anbefaler terreng slakere enn 30 grader ved skredfare 3.
Det har gått skiløperutløste skred og på samme sted tidligere.
•

Det var meget gode skiforhold da ulykken skjedde med stedvis masse pudder. Det var de beste
skiforholdene på lang tid. Erfaringsmessig skjer det flest ulykker på slike dager fordi snøen er ustabil
og fordi handlinger domineres av den menneskelige faktor med begeistring og glede. Vennegjengen
hadde diskutert den farlige lagdelingen tidligere i uken, og var dermed klar over mulig fare.

•

Ett viktig risikoreduserende tiltak er å kjøre en om gangen og vente på hverandre på trygge plasser
hvor man har oversikt over hverandre og kan bistå ved behov. Det kan være lett å glemme dette når
det er mange som kjører sammen fordi ansvaret pulveriseres hvis en tror at noen andre har
oversikten. Grundig avtale om kjøremønster er viktig særlig når det er fare for å løse ut skred og når
skiforholdene skaper stor begeistring.

•

Den forulykkede ble klemt mot et tre og fikk skredmassene over seg. Dersom det ikke hadde vært
trær i området så ville kvinnen trolig ha blitt ført med skredet videre inn i gradvis slakere terreng hvor
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det var mindre skredsnø. Kanskje hun da ikke hadde blitt begravd av skredet. Skredbaner hvor man
føres inn i trær betegnes som en terrengfelle pga skadene man kan få ved å klemmes mot trær og
begraves av skred.
•

Snøforholdene i området var spesielle med stor variasjon i lagdeling og stabilitetsforhold både
ulykkesdagen og ukene før. Enkelte områder var meget stabile pga smelteomvandling og lite snø,
mens andre områder var meget ustabile pga svake lag og mye nysnø. Det er viktig å se etter tegn på
ustabile forhold når man er ute.

Bilder/kart (alle bilder er tatt dagen etter ulykken):

Grønn ring midt i kartet viser omtrent ulykkessted. Utsnitt fra Forsvarets skredkart utarbeidet av NGI
(www.skrednett.no). Røde områder viser utløsningsområder for snøskred, lyserød viser utløpsområder.
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Oversiktsbilde morgenen etter ulykken tatt fra helikopterbasen på sykehuset som ligger 3 km fra
ulykkesstedet. Foto: Tor Helge Edorsen, Luftambulansen.

Kartutsnitt med skredet antydet med rødt strek, funnsted med rød prikk og terreng brattere enn 30 grader
med lilla.
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Skredet merket med rød ring. Bilde er tatt fra bebyggelsen i Planetveien. Foto Kjetil Brattlien NGI.

Fra funnstedet mot bruddkanten. Sannsynlig posisjon hvor den omkomne utløste skredet merket med rød pil.
Foto: Kjetil Brattlien NGI
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Bruddkanten var ca. 0.7 m i venstre del hvor den omkomne kjørte ned, og ca. 2 m på det tykkeste midt i bilde.
Skredet var ca. 40 m bredt. Terrenghelningen ved bruddkanten ca. 38 grader på venstre side og ca. 45
grader på høyre side. Foto: Kjetil Brattlien NGI

Svart pil viser bruddkanten med antatt spor den omkomne valgte, rød pil omtrentlig funnsted. Terrengenget
over bruddkanten er ca. 38 grader bratt og hadde ca. 50 cm løs og fin puddersnø. Foto: Kjetil Brattlien NGI.

Skredulykker i Norge vinteren 2008/2009

NGI

Fra bruddkanten nedover skredet.Funnsted merket med rødt. Skredet antydet med svart. Foto: Kjetil Brattlien
NGI

Lagdeling ved utløsningspunktet i bruddkanten viste omdannet nysnø og fokksnø med hardhet om lag 1
finger. Denne snøen lå oppe et tynt svakt lag som lå oppå et hard smelteomvandlet lag. Foto: Kjetil Brattlien
NGI.
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Lagdeling ved bruddkant viste svake lag på 40 og 70 cm dyp. Ulykkesskredet gikk i et kantkornet 2 cm tykt
lag med hardhet 4 fingre som lå oppå et hardt smeltelaget dannet etter mildværet 5 dager før ulykken.
Stabilitetstest gav brudd ved saging på 70 cm dyp med Q1 kvalitet. Laget på 40 cm dyp gikk til brudd ved
STVQ1-Q2. Initialbruddet kan ha gått på laget på 40 cm dyp.

Skredulykker i Norge vinteren 2008/2009

NGI

Observasjoner fra met.no viser 5 mm nedbør ulykkesdagen 26. Feb., og til sammen 42 mm siste 3 døgn.
Temperaturen var synkende etter regn og varmegrader helgen før ulykken. Lange perioder uten nedbør fra
midten av januar. Snødybden i Tromsø ulykkesdagen var 100 cm.
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