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Beskrivelse av ulykken

Kyrkjetinden,
Ørsta
E35 188
N690 2558

En skikjører på tur alene mot Kyrkjetinden
(1070 moh) ca. 3 km fra Ørsta sentrum.
Mannen gikk oppover med skifeller, og i 14
tiden har han sannsynligvis selv utløst
skredet i 35 graders bratt terreng ca. ved
kote 750. Ble ført med skredet om lag 100
m og begravd av 0.4-0.7 m snø. Mannen
ble gravd ut av letemannskaper søndag i
10-tiden etter å ha ligget ca. 20 timer under
snøen. Dødsårsak var mangel på luft
(asfyksi).

Det var skredfare 3 – markert skredfare da
ulykken skjedde.
Aust-Agder Stavdalen,
En mann på snøskuter på tur inn i fjellet
Valle i Setesdal fulgte skuterløypa inn Stavdalen ca. 4 km
E41 989
øst for Valle i Setesdal og utløste et skred
N656 3902
litt til side for hovedtraseen ca. kl. 14. Det
var dårlig sikt og mannen har muligens
ufrivillig kjørt litt til siden for hovedløypa og
trolig selv utløst skredet på vei opp den ca.
30 grader bratte skråningen. Skredet var
omtrent 50x50m med tykkelse inntil 1.5 m.
Han ble funnet av skuterfolk 15-20 minutter
etter ulykken liggende med overkroppen
begravd i snøen under skuteren. Han var
livløs og ble erklært død i ambulansen om
lag 2 timer etter. Dødsårsak var
hovedsakelig mekaniske skader (trauma).

Mann
33 år
(tysk)

Troms

Uløya, Lyngen
E877, N488

Det var skredfare 4 – stor skredfare da
ulykken skjedde.
En gruppe på 8 tyske skikjørere på vei
opp fra Uløybukta da de utløser et skred
200-300 høydemeter opp i lia i retning
Uløytinden. De fjernutløste skredet fra ca.
20 grader bratt terreng da et kollaps i
snøen forplantet seg oppover til ca. 40
graders bratt terreng. Seks personer tas av
skredet og effektiv kameratredning gjør at
de finner alle bortsett fra den omkomne.
Redningsmannskaper ble varslet og den
omkomne ble lokalisert med politihund og
Recco og gravd ut fra skredet fra 3.5 m
dyp. Mannen lå 2 timer og 15 minutter
under snøen. Dødsårsak vurderes som en
kombinasjon av mekaniske skader og
mangel på luft (asfyksi) fra de store og
kompakte skredmassene og har trolig
innfunnet etter kort tid.
Skredfaren vurderes å ha vært faregrad 3
– markert skredfare da ulykken skjedde.

Mer info om hver ulykke på de neste sidene.
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SKREDULYKKE KYRKJETINDEN, ØRSTA LØRDAG 05.01.2008
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Jarle Bjørdal og Roar Saure i Volda/Ørsta Røde
Kors skredgruppe, og Guttorm Hagen Lensmann i Ørsta).
Ulykkesoppsummering:
En skikjører på tur alene mot Kyrkjetinden (1070 moh) ca. 3 km fra Ørsta sentrum. Mannen gikk
oppover med skifeller, og i 14 tiden har han sannsynligvis selv utløst skredet i 35 graders bratt terreng
ca. ved kote 750. Ble ført med skredet om lag 100 m og begravd av 0.4-0.7 m snø. Mannen ble gravd
ut av letemannskaper søndag i 10-tiden etter å ha ligget ca. 20 timer under snøen. Dødsårsak var
mangel på luft (asfyksi).
Den omkomne (53 år) var lokalkjent og hadde gjort turen mange ganger tidligere. Mannen hadde ikke
spade, søker eller søkestang. Han hadde gode fjellklær, ryggsekk, plast telemarksstøvler med
spenner og kraftige telemarksski.
Det er antatt å ha vært faregrad 3 – markert skredfare da ulykken skjedde. NGIs skredstasjon på
Strynefjellet 65 km sørøst for Ørsta hadde også skredfare 3 ulykkesdagen.
Redningsoppsummering:
Mannen ble meldt savnet av familien kl. 17 da han ikke var kommet hjem til avtalt tid. Volda/Ørsta
Røde Kors skredgruppe, hjelpekorps i Ørsta og Volda, og Norske Redningshunder ble varslet ca. kl.
1730. Pga manglende helikopter ble aksjonen satt i gang med personer på ski, skuter og bandvogn.
Ca. kl. 20 ankom seaking redningshelikopter fra 330 Skv på Ørlandet. Mørke, sterk vind og snøfokk
vanskeliggjorde aksjonen. Det ble observert 2-3 mindre skred i området, ett av disse på normalveien
opp til Kyrkjetinden som den savnede skulle følge. Pga de vanskelige vindforholdene kunne ikke
letemannskaper settes av med helikopter i området, og pga skredfare kunne en heller ikke sende
skipatruljer inn i dalen i mørket.
Ved midnatt kom ambulansehelikopter fra Ålesund og søkte frem til ca. kl. 03. Neste morgen så snart
det var dagslys ble letingen startet opp med seaking, folk fra skredgruppa og fire hundeekvipasjer fra
norske redningshunder.
Den savnede ble funnet i overflatesøk av letemannskapene da en fot var så vidt synlig under en
snøblokk. Funnet ble gjort ca. kl. 10, dvs at mannen lå om lag 20 timer under snøen. Han lå 40-70 cm
under overflaten. Det var ikke snø/is i munn og nese, og det var luftlomme ved ansiktet. Legen
konstaterte at dødsårsak var mangel på luft (asfyksi).
Mer om redningsaksjonen kan leses på: http://www.orstarodekors.no/ .
Været før og under hendelsen:
Det var klart oppholdsvær og mye vind da ulykken skjedde. Ørsta sentrum hadde da +5 grader og frisk
bris, og temperaturen i fjellet var trolig rundt null grader. Dat var fem dager siden siste nedbør, og
temperaturen var svakt stigende siste 24 timer. Det var kuling fra sørøst da ulykken skjedde og
fokksnøen som blåste langs fjellsiden ble avlagret i lesiden der skredet ble utløst. Den kraftige vinden
økte skredfaren og var en av årsakene som førte til ulykken.
Siste nedbør før ulykken var 30/12 og 31/12 hvor det trolig kom til sammen 30-40 cm snø i fjellet. I
romjula var det mye nedbør (totalt 90 mm) og vekslende temperatur slik at noe av nedbøren kom som
snø, og noe som regn. Etter snøværet 31/12 hadde Ørsta kaldt fint vær (-4 til -8) frem til temperaturen
steg kraftig 1-2 døgn før ulykken (-6 to døgn før ulykken, + 2 ett døgn før ulykken og +5 ved ulykken).
Ulykkesdagen gikk det et skred fra vestsiden av Saudehornet og ned i Vikeskåla ca. 1 km vest for
ulykkesskredet.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble trolig utløst av den omkomne. Skredet var ca. 80 m bredt og gikk ca. 150 m. Bruddkant
var 20-70 cm høy og snødybden der var om lag 1.5 m. Bruddkanten var ved kote 760-780, mannen
ble funnet ca. ved kote 700, og skredet stoppet ca. ved kote 690. Terrenget var ca. 35-40 grader bratt

Skredulykker i Norge vinteren 2007/2008

NGI

i utløsningsområdet, og vanlig løype opp til Kyrkjetinden går her. Det er en jevn overgang mellom den
brattere delen av skredbanen og utløpsområdet. Utløpsvinkel ca. 28 grader (fra bruddkant til enden av
skredet).
Hvis en antar at flaket som ble løst ut var 80 m bredt og 40 m langt, og at gjennomsnittlig
skredtykkelse var 0.5 m, så var det ca. 1500 m3 snø som skled ut. Dette klassifiseres som et middels
stort skred med om lag 500 tonn snø.
Snøforholdene ved bruddkanten bestod av ca. 30 cm omdannet nysnø som lå oppå et hardt 5 cm
smelte-omvandlet lag. Under dette var det et 5 cm helt løst snølag, som lå oppå et 3 cm smelteomvandlet hardt lag. Stabilitetstester to dager etter ulykken gav meget lette brudd (se foto bakerst).
Da gikk bruddene på ca. 40 cm dybde (mellom de øverste smeltelagene) med KT1Q1, SP1Q1, og
ECT13/13Q1 (se profil bakerst)
Skredmassene bestod av forholdsvis løs nysnø og fokksnø. Mange av skredblokkene var 30 cm tykke
og med sidekanter på 0.5-1 m, med hardhet 1 finger. Maksimal blokkstørrelse ca. 1 m3. Skredsnøen
var ikke veldig kompakt og den var forholdsvis lett å grave i.
Kommentarer:
• Den kratige vinden med sørøstlig kuling økte skredfaren fordi vinden som blåste langs
fjellsiden la fra seg noe snø i forsenkningen der ulykken skjedde. Ved skredfare 3 var det ikke
uventet å utløse skred i terrenget som var 35 grader bratt.
•

Det har gått skred på samme sted flere ganger, og ofte er skredene større. Vi vet om skred på
samme sted 31.01.07, 29.02.04 og 10.02.79. Skredet i 1979 gikk helt ned til bebyggelsen hvor
3 mennesker omkom i boligfeltet på Engeset.

•

Tall fra norske skredulykker siste 5 år viser at om lag halvparten av skikjørere omkommer på
vei opp mot toppen. Da har man ingen mulighet for å kjøre unna skredet, samt at turen opp tar
lang tid slik at en er utsatt for farene over lang tid. Det viser viktigheten av å ta gode veivalg på
tur oppover.

•

Tall fra norske skredulykker siste 5 år viser at om lag 1 av 3 som omkommer i snøskred er på
tur alene. Hvis man da begraves av skred har man veldig liten sjanse for å overleve fordi en
ikke har turkamerater som kan finne en raskt. Ulykkestallene viser også at nesten ingen av de
omkomne i Norge har standard skredredningsutstyr, dvs. at de ikke har med seg spade, søker
og søkestang.

•

Alle som ferdes i vinterfjellet bør ivareta sin egen sikkerhet ved å dra på tur med andre, holde
sikker avstand mellom hverandre på utsatte plasser, samt alltid å ha søker, spade og
søkestang.
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Bilder/kart:

Rød ring viser omtrent ulykkessted. Utsnitt fra 1119 II Volda 1:50 000
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Skjytjadalen med ruta den omkomn fulgte innover. Saudehornet midt i bildet, Kyrkjetinden til
høyre. Skredet omtrentlig angitt med rød ring. Foto: Kjetil Brattlien NGI.

Kyrkjetinden med skredet antydet (blå strek), funnsted i nedre del av skredet. Foto: Kjetil Brattlien
NGI
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Fra funnsted sett mot Ørsta (2 dager etter ulykken). Foto: Kjetil Brattlien NGI

Lagdelingen i bruddkanten med 30 cm fokksnø (rød pil) over diverse harde lag med
mellomliggende svake lag. Skredet løsnet under fokksnøen (svart pil), mens stabilitetstester 2
dager etter ulykken gav meget lette brudd ved grønn pil. Foto: Roar Saure Volda/Ørsta Røde
Kors hjelpekorps.
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Lagdeling øverste 50 cm. Ulykkesskredet gikk på oversiden av det øvre harde smeltelaget, mens
stabilitetstester 2 dager etter ulykken viste meget ustabile forhold på undersiden av det harde
smeltelaget.

Observasjoner fra met.no fra Tafjord 65 km unna viser mye nedbør i romjula, og ingen nedbør
dagene før ulykken.
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Ulykkesskredet sett fra Vallahornet dagen etter ulykken. Funnstedet merket med rød ring. Vanlig
rutevalg opp er antydet med rød pil. Et mulig tryggere rutevalg opp er antydet med grønn pil.
Foto: Stig Jarle Helset.
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SKREDULYKKE STAVDALEN, VALLE FREDAG 21.03.2008
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Dag Hovden politiet i Valle).
Ulykkesoppsummering:
En mann på snøskuter på tur inn i fjellet fulgte skuterløypa inn Stavdalen ca. 4 km øst for Valle i
Setesdal og utløste et skred litt til side for hovedtraseen ca. kl. 14. Det var dårlig sikt og mannen har
muligens ufrivillig kjørt litt til siden for hovedløypa og trolig selv utløst skredet på vei opp den ca. 30
grader bratte skråningen. Skredet var omtrent 50x50m med tykkelse inntil 1.5 m. Han ble funnet av
skuterfolk 15-20 minutter etter ulykken liggende med overkroppen begravd i snøen under skuteren.
Han var livløs og ble erklært død i ambulansen om lag 2 timer etter. Dødsårsak var hovedsakelig
mekaniske skader (trauma).
Den omkomne (44 år) var lokalkjent og hadde gjort turen mange ganger tidligere. Det var kjent at folk
tidligere har blitt tatt av skred i samme område. Mannen eller kameraten hadde ikke søker eller
søkestang.
Det er antatt å ha vært faregrad 4 – stor skredfare da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Noen minutter før skredet møtte den forulykkede en annen gruppe som hadde passert skredområdet
like før, men i motsatt retning. Det var disse som fant ham da de returnerte 15-20 minutter senere, på
veg inn igjen i fjellet. Det er ikke sikkert at sporet deres var synlig for den forulykkende. Han var på tur
med en kamerat som kjørte et stykke bak, vedkommende så ikke ulykken men oppdaget skredet
anslagsvis 1-2 minutter etter ulykken og kjørte etter hjelp med en gang. Om lag 15-20 minutter etter
ulykken kom det andre skuterfolk til stedet og så skuteren og den savnede. Han ble straks gravd opp
og HLR ble startet. Mannen hadde hjelm og slalåmbriller (ikke helhjelm), og det var ikke snø
munn/svelg.
Relativt raskt kom det også en lege til ulykkestedet som tilfeldigvis befant seg på en hytte i området.
Været var for dårlig til at redningshelikopter kunne komme og den forulykkede ble transportert til vei
med snøskuter. Han ble erklært død i ambulansen om lag 2 timer etter ulykken. Dødsårsak var
hovedsakelig mekaniske skader (trauma).
Været før og under hendelsen:
Det var uvær da ulykken skjedde med østlig kuling, nedbør, kraftig snøføyke og omtrent 5
kuldegrader. Pga kraftig snøfokk og flatt lys var sikten veldig dårlig. En time etter ulykken var allerede
mye av sporene etter skredet skult av fokksnø. Det kom 0.5-1 m nysnø natten før ulykken som bidro til
mye snøfokk i den kraftige vinden. Før dette var det mange dager med kaldt og pent vær, og det var
fin og hard skare slik at en kunne ferdes over alt.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble trolig utløst av den omkomne. Skredet var omtrent 50 x 50 m og bruddkanten opp til 1.5 m
høy. Skredet bestod hovedsakelig av større blokker (flak) som var opptil 1.5 m tykke og var flere
kvadratmeter store. Det er få detaljer om skredet fra ulykkesdagen, og snøføyke dekket over deler av
skredet på bilder fra helikopter tatt dagen etter. Allerede 1 time etter ulykken var mange av sporene
etter skredet dekket av nysnø.
Ulykken skjedde ca. ved kote 1050 hvor det er det er en omtrent 50 høy skråning hvor deler av denne
er omtrent 30 grader bratt. Skredkart som NGI har utarbeidet for Forsvaret har markert ulykkesstedet
som farlig, og trolig hadde ikke ulykken skjedd om vedkommende hadde kjørt litt lenger mot venstre
(vestover) og dermed unngått utløsningsområdet og utløpsområdet.
NGI har ikke undersøkt snøforholdene på ulykkesstedet, men lagdelingen i skredet virker opplagt. Det
kom lokalt mye nedbør natten før ulykken med kraftig østlig vind. Skredet lå i le for denne vinden og
flaket som skled ut var opptil 1.5 m tykt og bestod av fokksnø fra uværet. Før dette var det mange
dager med kaldt og pent vær. Da var det fin og hard skare og i klarværet dannet har det stedvis
dannet seg overflaterim på snøoverflaten oppå skaren. Det svake laget som gikk til brudd da skredet
ble utløst bestod trolig av overflaterim eller skare. Kombinasjonen av et svakt lag og mye nysnø og
vind gjorde at skredfare er vurdert til å være faregrad 4 – stor skredfare da ulykken skjedde.
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Det gikk ett skred rett øst for ulykkesskredet samme dag. Det er usikkert om dette skredet gikk
samtidig med ulykkesskredet, eller om det ble utløst i redningsaksjonen.
I det samme området er det kjent at 2 personer er tatt av skred de siste omtrent 10 årene. En jente ble
reddet fra 1.5 m dyp for omkring 5 år siden rett i nærheten av ulykkesskredet. En mann skal tidligere
ha blitt begravd til livet på samme sted som ulykkesskredet.
Kommentarer:
• Mye nysnø, kraftig vind og et svakt lag nede i snøen skapte veldig farlige forhold
ulykkesdagen. Ved skredfare 4 var det ikke uventet å utløse skred i terrenget som var omtrent
30 grader bratt.
• Pga snøfokk og dårlig sikt var det vanskelig å orientere seg over skoggrensen. Dette har trolig
gjort at den forulykkede har kommet litt ut av den vanlige traseen og ufrivillig kjørt inn i det
brattere terrenget hvor skredet gikk.
• Skredkart som NGI har utarbeidet for Forsvaret har markert ulykkesstedet som farlig, og trolig
hadde ikke ulykken skjedd om vedkommende hadde kjørt litt lenger mot venstre (vestover) og
dermed unngått utløsningsområdet og utløpsområdet.
• Det anbefales å merke en trygg skutertrasse inn dalen slik at ikke folk ufrivillig kjører inn i farlig
terreng i dårlig sikt eller mørke.
• Dette er den 4. dødsulykken i snøskred med snøskuter i Norge de siste 5 år. I 3 av disse 4
ulykkene er dødsårsaken hovedsakelig mekaniske skader (trauma).
• Det har omkommet 7 personer i snøskred i Norge de siste 3 vintrene (forutsatt at ikke flere
omkommer denne vinteren). Av disse er 4 skikjørere og 3 er skuterkjørere. Ved 70 % av disse
ulykkene (5 av 7) er dødsårsaken hovedsakelig mekaniske skader (trauma) som følge av fall
utfor stup og brattkanter, eller sammenstøt med skredblokker eller skuter.
• Internasjonal statistikk viser at om lag 25 % av omkomne i snøskred dør som følge av
mekaniske skader (trauma). De høye norske tallene kan skyldes statistiske tilfeldigheter, eller
være en følge av at norske skredforhold, ferdselsrutiner, økt skuterkjøring med mer.
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•

Bilder/kart:

Utsnitt fra Forsvarets skredkart utarbeidet av NGI. Blå ring viser omtrent ulykkessted i Stavdalen.
Rød skravur er utløsningsområder for snøskred, lys rød skravur gir utløpsområder. Kartene er
tilgjengelige på www.skrednett.no.

Rød ring viser funnsted i nedre venstre kant av skredet. Blå strek antyder skredets ytterkant.
Skredet som gikk til høyre for ulykkesstedet kan også sees.Foto: Dag Hovden, Politiet i Valle.
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Skredet med funnsted ved rød ring. Blå strek antatt størrelse hvor skredet ble utløst, grønn strek
omtrent utbredelse av skredmassene. Skutersporene som sees er normal trase, mens løypa
ulykkesdagen gikk noe inne i skredet, 2-3 m til høyre for sporene som sees. Foto: Dag Hovden,
Politiet i Valle.

Skredet sett nedenfra. Mannen i oransje jakke står på funnsted. Foto: Dag Hovden, Politiet i
Valle.
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Observasjoner fra met.no fra Møsstrand 65 km NØ for ulykkestedet viser mye nedbør
ulykkesdagen 21. mars og kaldt pent vær i perioden før.
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SKREDULYKKE ULØYA, LYNGEN MANDAG 21.04.2008
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Tor Helge Edorsen redningsmann på
Luftambulansen, John Tetlie hundefører i politiet, og guidene på turen).
Ulykkesoppsummering:
En gruppe på 8 tyske skikjørere på vei opp fra Uløybukta da de utløser et skred 200-300 høydemeter
opp i lia i retning Uløytinden. De fjernutløste skredet fra ca. 20 grader bratt terreng da et kollaps i
snøen forplantet seg oppover til ca. 40 graders bratt terreng over dem og utløste et skred. Skredet
forplantet seg deretter sideveis og store snømasser gikk ut og tok 6 personer. Da skredet stoppet var
3 helt begravd, 2 er delvis begravd og 1 har klart å holde seg fast i et tre. Effektiv kameratredning gjør
at de finner alle bortsett fra den omkomne. Redningsmannskaper ble varslet og den omkomne ble
lokalisert med politihund og Recco og gravd ut fra skredet fra 3.5 m dyp. Mannen lå 2 timer og 15
minutter under snøen. Dødsårsak vurderes som en kombinasjon av mekaniske skader og mangel på
luft (asfyksi) fra de store og kompakte skredmassene og har trolig innfunnet etter kort tid.
Den omkomne (33 år) hadde relativ liten erfaring med slike turer. Han hadde spade og søkestang, og
ved en forglemmelse lå søkeren i sekken og var avslått.
Skredfaren vurderes å ha vært faregrad 3 – markert skredfare da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Ulykken skjedde med en tysk/sveitsisk gruppe hvor 16 personer var på en ukes seil- og skitur i
Lyngen. De var fordelt i 2 seilbåter, og den første båten kom til Uløybukta ca. 30 minutter før de andre.
Den første gruppa bestod av en vennegjeng på 8 personer som hadde varierende fjellerfaring, og hvor
noen hadde lang erfaring fra tilsvarende turer med guide. Gruppa gikk av gårde før de UIAGM
godkjente guidene som kom i den andre seilbåten hadde kommet til kaia.
Den første gruppa sjekket ikke SM-utstyr (sender/mottaker) da de startet. De vurderte forholdne til å
være trygge, og valgte det de mente var tryggeste rute opp. Da guidene kom til kaia så de den andre
gruppa oppe i lia og var bekymret over situasjonen. Da 8 manns gruppa med guidene hadde gått noen
minutter så de skredet og de brukte ca. 15 minutter på å gå på opp ski. Fem av de seks skredtatte
hadde synlige tegn (hånd over snøen etc) og ble funnet raskt. Det ble søkt lenge etter den siste med
SM-søk, men de fikk ikke inn signal. De valgte seg da ut en primær søketeig og gjennomsøkte denne
med søkestenger på en organisert og profesjonell måte. Deres vurdering av sannsynlig funnsted var
riktig, men pga de dype skredmassene rakk ikke søkestengene ned til den savnede.
•

•

•

•
•

Skredet gikk ca. kl. 1140 og ble meldt inn til AMK (113) kl. 1209 fra en båt i Uløybukt som ble
varslet av en i gruppa som kjørte på ski ned fra skredet. Da hadde mannen allerede ligget 30
minutter under snøen. Luftambulansen fikk melding kl. 1211 og dro fra basen kl. 1228. De
hentet to politimenn og politihund og dro fra Olavsvern kl. 12:38. De landet ved skredet kl.
1300 (50 minutter etter varsling).
De fikk oversikt over situasjonen og sendte politihunden inn i skredet ca. kl. 1305. Hunden
markerte etter kort tid funnsted. Den savnede hadde Recco-brikke innsydd i buksa og
redningsmannen gjorde et Recco-søk ved politihundens markering og fikk tydelig signal fra
den savnede.
Funn ble ikke gjort med vanlig søkestang fordi de var for korte. Politiets hundemann fikk treff
på den savnede på 3.5 m dyp med sin 5 m søkestang ca. kl. 1320. Utgravingen er tidkrevende
i den kompakte og dype snøen og det tok 35 minutter før luftveiene var frie kl. 1355. Da hadde
mannen ligget 2 timer og 15 minutter under snøen.
Det var ikke tegn til liv. Mannen lå på magen, helt uten luftlomme, men det var ikke snø i
munn og svelg. Han var helt gravd fri fra snøen kl. 1405.
Dødsårsak vurderes som en kombinasjon av mekaniske skader og mangel på luft (asfyksi) fra
de store og kompakte skredmassene og har trolig innfunnet etter kort tid.

Været før og under hendelsen:
Da ulykken skjedde var det skyet vær med enkelte byger, relativt rolige vindforhold og noen få
kuldegrader. Det var en del vind og dårligere sikt i høyden, men været var i bedring. Det kom 5-10 cm
snø i Tromsø ulykkesdagen. I dagene før ulykken var det relativt mye nedbør og Tromsø fikk 12 mm
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nedbør siste 3 døgn og 42 mm nedbør siste 5 døgn. Det var tidvis kraftig V til NV vind i dagene før
ulykken. Temperaturen var relativ stabil på noen få kuldegrader, bortsett fra ulykkesdagen da den steg
litt. Noen timer etter ulykken hadde det lagt seg ut 5-10 cm vindtransportert snø oppå deler av
skredmassene.
Ulykken skjedde etter nesten en uke med nedbør. Før dette var det over en uke med pent og kaldt
vær. Denne godværsperioden skapte mye rimkrystaller på overflaten og det utviklet seg kantkornet
snø nede i snødekket. Nedbøren før ulykken lå dermed på et ustabilt fundament.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av den omkomne eller noen i gruppa. De fjernutløste skredet fra ca. 20 grader bratt
terreng da et kollaps i snøen forplantet seg oppover til ca. 40 graders bratt terreng over dem og
utløste et skred med ca. 30 cm høy bruddkant. Skredet forplantet seg deretter sideveis med bruddkant
på inntil 1 m. Samlet lengde på bruddkanten er anslått til 400 m. Øverste bruddkant er anslått til ca.
kote 350 og nedre skredmasser stoppet ved ca kote 150. Skredet gikk anslagsvis 300 m, og den
omkomne ble ført med skredet 100-200 meter.
Terrenget i Skrednesfjellet hvor ulykken skjedde er bratt over og tilsiden for der gruppa gikk. De hadde
liten avstand i det slake terrenget, men bestemte seg for å gå med 20 m avstand opp det 30-40
graders henget som de var på vei inn i. Da førstemann hadde kommet ca. 20 m begynner andremann
(den omkomne) å gå og da utløses skredet. Skredet løsnet over dem og på begge sider, og
skredmassene gikk nedover en forsenking (terrengfelle) slik at skredmassene bygde seg tykt opp.
Snødekket var tynt der hvor de befant seg da de utløste skredet, og det tynne snødekket bidro til
utvikling av den ustabile lagdelingen.
NGI fikk ikke undersøkt snøforholdene på ulykkesstedet pga dårlig helikoptervær. Etter ulykken
undersøkte en av guidene i gruppa bruddkanten der den var 85 cm høy og fant følgende:
• Flaket som skled ut var 1 finger hardt øverst med gradvis økende hardhet til blyant og kniv i
bunn. Øverst var det nysnø og fokksnø, nederst var det smelteomvandlet snø.
• Det svake laget bestod av løs kantkornet snø.
• Kompresjonstesten var vanskelig å utføre fordi han ikke hadde snøsag og fordi vanskelig å
frigjøre en søyle i den meget harde snøen. Gikk lett til brudd.
NGI undersøkte snødekket i Lyngen i godværsperioden en drøy uke før ulykken. Da var det mye
rimkrystaller på snøoverflaten. Da var det et hardt skarelag 5-30 cm nede i snødekket med helt løs
kantkornet snø under. Det var dette kantkornige laget som kollapset i ulykken og som førte til
fjernutløsning av skredet. Fjernutløsning skjer når svake lag i snøen kollapser i slakt terreng og denne
kollapsen sper seg til bratt terreng hvor skred utløses. Rimkrystallene på snøoverflaten dannet i
godværet en ukes til før ulykken var trolig ødelagt mange steder pga kraftig vind før det begynte å
snø.
Kommentarer:
• Stikkordene for hvorfor dette ble en dødsulykke er fjernutløsning og terrengfelle. Skredet
ble fjernutløst pga kollaps av et svakt lag nede i snødekket. Ved slike forhold kan skredene bli
veldig store fordi de forplanter seg til store områder. Skredmassene gikk sammen i en tunge i
en forsenkning og det gjorde at mannen ble begravd under 3.5 m kompakt snø.
• Det er svært liten sjanse for å overleve når en blir begravd av så mye kompakt snø. NGIs
vurdering er at ulykken trolig hadde fått dødelig utfall selv om mannen hadde hatt påslått
skredsøker på seg.
• NGI snakket lenge med guidene som var i den andre seilbåten. De er UIAGM godkjente og
fremstod som meget kunnskapsrike. Slik vi forstår saken var gruppa som ble tatt av skredet
på tur på egenhånd uten guider, men noen av folkene i guidebåten kjente vennegruppa fra båt
nummer en. Det var grunnen til at de hadde reist sammen til Norge, og ikke fordi guidene
arrangerte en organisert tur.
• Skredkart som NGI har utarbeidet for Forsvaret har markert ulykkesstedet som farlig.
• Dagen før ulykken gikk en annen gruppe opp på nordsiden av Mettingelva mindre enn 1 km
fra ulykkestedet. Det var da et ferskt 20x30 m naturlig utløst skred i den skråningen. Det var
25 cm tung og kram nysnø i lavere områder, og tørrere snø litt høyere. Snøen flaket seg og
sprakk lett opp f.eks. når en tråkket litt til siden for hovedsporet. Noen fra denne gruppa
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snudde fordi de mente skredfaren var for høy pga snøforholdene og all fokksnøen siste uka.
De hørte ikke drønn i snødekket.
•
Bilder/kart:

Utsnitt fra Forsvarets snøskredkart utarbeidet av NGI. Blå ring viser ulykkessted, med skredet
merket med svart. Rød skravur er utløsningsområder for snøskred, lys rød skravur gir
utløpsområder. Kartene er tilgjengelige på www.skrednett.no.
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Skrednesfjellet med bruddkanten med svak rød farge. Rød ring viser funnsted, og svart ring viser
omtrent posisjon da skredet ble utløst. Bilde er tatt dagen etter ulykken. Foto: Kjetil Brattlien,
NGI.

Fra redningsaksjonen 3 ½ time etter ulykken hvor bruddkant sees i hele bildets bredde. Omtrent
funnsted ved rød ring. Blå ring omtrent posisjon da skredet ble utløst. Foto: En av kameratene til
omkomne.
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Funnstedet helt til venstre i bildet sett mot Uløybukta. Foto: John Tetlie, Politiet i Tromsø.

Observasjoner fra met.no fra Tromsø 70 km VSV ulykkestedet viser mye nedbør dagene før
ulykken 21. april og kaldt pent vær i perioden før.
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