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Beskrivelse av ulykken

Standal,
Sølvkalven
E365611
N6903885

To skikjørere var på topptur på Sølvkalven
ved Standal ca.15 km øst for Ørsta. På vei
ned fra toppen utløser førstemann et
skred. Han blir ført over et 7-8 m høyt stup
og ned i et elvegjel. Graves ut av
letemannskaper etter å ha ligget ca. 2
timer under snøen. Dødsårsak trolig pga
fallet og trykket av snøen (trauma).

Andøya, Åse
E285 N595

Lyngen,
Kvalvikfjellet
E627 N156

Skredfaren var trolig generelt faregrad 2 –
moderat skredfare da ulykken skjedde,
men kan lokalt ha vært faregrad 3 –
markert skredfare.
To menn på snøskuter ved Åse sørøst på
Andøya (40 km nordvest for Harstad).
Førstemann utløser et skred da han kjører
ned en bratt skråning. Han blir ført med ca.
250 m og begraves under ca. 1.5 m snø og
klemmes mot noen trær. Graves ut av
letemannskaper etter å ha ligget ca. 1 ½
time under snøen. Dødsårsak var trolig
hovedsakelig mekanisk skader (trauma) fra
skredet og trykk mot trær.
Det var trolig skredfare 3 – markert
skredfare da ulykken skjedde.
To lokalkjente menn i 20 åra på tur med
snøskuter i Lyngen ca. 50 km øst for
Tromsø. Den ene utløser et skred med
bruddkant på 0.3 – 1 m på vei ned en bratt
fjellside. Han føres med skredet ca. 800900 meter og blir begravd under 0.5 – 1 m
snø. Graves ut av letemannskaper ca. 45
minutter etter skredet. Det er ikke tegn på
liv. Mannen dør trolig som følge av
mekaniske skader (trauma) fra skredet.
Det var trolig skredfare 2 – moderat
skredfare da ulykken skjedde.

Mer info om hver ulykke på de neste sidene.
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SKREDULYKKE STANDAL, ØRSTA SØNDAG 04.03.2007
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Jan Peder Hoggen Volda/Ørsta Røde Kors
skredgruppe).
Ulykkesoppsummering:
To skikjørere var på topptur til Sølvkallen ved Standal ca.15 km øst for Ørsta. På vei ned fra toppen
utløser førstemann et skred. Han blir ført over et 7-8 m høyt stup og ned i et elvegjel. Kameraten
kommer raskt til og finner en stavtrinse som han prøver å grave ned til med en ski. Han gir opp dette
og forflytter seg slik at han får ringt etter hjelp.
Rett før han utløste skredet stoppet de opp og diskuterte hvor de skulle kjøre. Den skredtatte
bestemmer seg for å kjøre videre og utløser skredet. Den omkomne hadde randonne-utstyr og hjelm.
Den andre hadde telemarksutstyr. De hadde ikke spade, søkestang eller skredsøker.
Den omkomne (21 år) er tsjekkisk statsborger. Den andre er også tsjekkisk (22 år) og studerer i Volda.
Skredfaren var trolig generelt faregrad 2 – moderat skredfare da ulykken skjedde, men kan lokalt ha
vært faregrad 3 – markert skredfare.
Redningsoppsummering:
Ulykken ble meldt inn kl. 1544. Norske Redningshunder, Volda/Ørsta Røde Kors skredgruppe og
Ørsta Røde Kors hjelpekorps ble varslet av operasjonssentralen.
De to først frammøtte var på Standalseidet kl 1627. Dette var hundefører og hund samt en fra
hjelpekorpset. Disse gikk opp til skredet på ski. Ambulansehelikopteret kom kl 1641 og satt av lege og
anestesisykepleier ved skredet. De to startet straks å grave fram den skredtatte. Helikopteret hentet
deretter flere puljer av tre personer fra skredgruppa og hjelpekorpset på Standalseidet og fløy dem
opp til skredet.
Den skredtatte ble gravd opp kl 1710, dvs ca. 1 ½ time etter ulykken ble ringt inn. Den skredtatte var
trolig under snøen i om lag 2 timer. Han ble funnet stående rett opp og ned med hodet nede på ca 3
meter. Han vart konstatert død av helsepersonell. Det var ikke snø/is i munn og nese. Dødsårsak
trolig pga fallet og trykket av snøen (trauma).
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av den omkomne. Skredet var ca. 200 m bredt og ca. 100 m langt. Bruddkant
anslått til 50-70 cm. Terrenget var ca. 38 grader bratt der skredet ble utløst.
Skredmassene bestod av fokksnø etter kraftig snødrift dagene før. Ukjent type svakt lag. Det var
dårlig sikt da ulykken skjedde.
Været før og under hendelsen:
Det var mye vind dagene før ulykken, men lite nedbør. Likevel var det mye snøtransport. Det var
kraftig temperaturstigning på ulykkesdagen med plussgrader og noe regn. Ved havnivå var det 10
plussgrader. Dette var det eneste skredet som ble observert i området denne dagen.
Kommentarer:
Kraftig temperaturstigning økte skredfaren. Skredet bestod av omtrent 3000 tonn snø (antatt 200 m
bredt, 100 m langt og 0.5 m tykt med tetthet 300 kg/m3).
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Bilder/kart:

Rød ring viser ulykkessted. Utsnitt fra 1219 IV Hjørundfjord 1:50 000

Sølvkallen med bruddkant (rød pil) som var ca. 50-70 cm. © Volda/Ørsta Røde Kors skredgruppe.
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Elvegjelet hvor den omkomne falt utfor 7-8 m høy skrent før han ble begravd i snøen.
© Volda/Ørsta Røde Kors skredgruppe

Detaljer fra redningsaksjonen. © Volda/Ørsta Røde Kors skredgruppe
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SKREDULYKKE ÅSE, ANDØYA SØNDAG 04.03.2007
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Helge Vasseng i Norske Redningshunder,
Politiførstebetjent Yngve I. Wiik på Andøy lensmannskontor, Albert Lunde i Røde Kors Hjelpekorps).
Ulykkesoppsummering:
To menn på snøskuter ved Åse sørøst på Andøya (40 km nordvest for Harstad). De var på vei ned fra
fjellet i 23 tiden søndag kveld ved Gangskaret sørøst for Breitinden og stopper opp for å undersøke
veien videre ned. De gikk delvis ned henget på bena for å undersøke forholdene. Deretter kjører
førstemann nedover på skuteren og utløser et skred. Han blir ført med ca. 250 m og begraves under
ca. 1.5 m snø og klemmes mot noen trær.
Andremann vet ikke hva som har skjedd og kjører etter og utfor en kant på 1.8 m (bruddkanten) og ser
at det er mye snøfokk. Han oppdager skredmassene og kameratens forlatte skuter som står delvis
begravd i skredmassene. Han begynner straks å søke etter den skredtatte men avslutter etter kort tid
og ringer politiet og noen kamerater. Begge er lokalkjente og den skredtatte mannen (34 år) har vært
på ski i terrenget tidligere på dagen og fulgte da samme traseen.
Det var trolig skredfare 3 – markert skredfare da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Ulykken ble meldt inn til politiet kl. 2315, samtidig også til noen kammerater. Kl. 2330 ankommer
kameratene stedet med brøytestikker som de bruker til å søke med. Tre hundeførere fra Norske
Redningshunder ble hentet i Harstad med helikopter kl. 2350 og ankom skredet ca kl. 0015, dvs. 1
time etter ulykken ble meldt inn. Kl. 0030 kom den fjerde lavinehunden i bil fra Sortland.
De fem vennene som var kommet til fant den savnede med brøytestikker kl. 0040, dvs. 1 time og 25
minutter etter melding. Mannen ble funnet på 1.5-1.7 m dyp fastklemt til noen trær ca. 35 m ovenfor
skuteren. Mannen lå ca. 1 ½ time under snøen. Han ble fløyet ut med Lynx-helikopter og deretter
lastet over i Sea King helikopter og fløyet til sykehuset i Tromsø. Han ble erklært død kl. 0220.
Dødsårsak var trolig hovedsakelig mekanisk skader (trauma) fra skredet og trykk mot trær.
Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av den omkomne. Skredet var ca. 300 m bredt og ca. 300 m langt. Høyden på
bruddkanten varierte, og var på det høyeste om lag 1.8 m. Terrenget var ca. 40-45 grader i 60-70 m
lengde. Skredet gikk ned i en slukt med 50-60 m bredde og fulgte denne nedover. Det var blokker i
skredet som var på størrelse med en stor bil.
Ulykkesdagen var det ubetydelig nedbør. Dagene før ulykken kom det omtrent 20 cm snø og blåste
kuling fra vestlig kant. Fjellsiden hvor skredet gikk lå i le for uværet dagene før. Det var trolig skredfare
3 – Markert skredfare da ulykken skjedde.
Det er ikke opplysninger om snøforholdene på ulykkesstedet, men trolig var det tilsvarende lagdelt
snø som i Senja og Troms området. Der var det et islag nede i snødekket med et underliggende
meget svakt lag med begerkrystaller. Dette laget var meget ustabilt ved stabilitetstester, men gav lite
skred fordi laget lå langt nede i snødekket og hadde hard snø over. Det kan også hende at det svake
laget var rimkrystaller som gav flere skred denne helgen, eller sprøhagl som bla forårsaket to skred
over vei på Senja dagene før.
Været før og under hendelsen:
Det var pent stabilt vær med 1-2 minusgrader da ulykken skjedde. Ulykken skjedde på søndag etter
det klarnet opp etter uvær fredag og lørdag.
Kommentarer:
Det er uvanlig at en skuter utløser et skred i et svakt lag på 1.5-2 m dyp. Fra bildene ser det ut som
det lå en ”snøpute” i skråningen, og det var varierende dybde til det svake laget. Det er mulig at den
omkomne utløste skredet noe lenger ned i skråningen hvor det svake laget ikke lå så dypt. I så fall har
bruddet forplantet seg oppover og ut til sidene slik at mannen ikke befant seg på toppen av skredet på
ferden nedover.
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Bilder/kart:

Rød ring viser ulykkessted. Utsnitt fra 1233 II Dvergberget 1:50 000

Den omkomne ble funnet ca. 35 m over skuteren. Rød pil viser hvor de kjørte ned.
© Yngve I. Wiik, Andøya lensmannskontor
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Skredmasser og bruddkant som har forplantet seg ut til sidene.
© Yngve I. Wiik, Andøya lensmannskontor

Detaljer fra bruddkanten. Rød pil viser hvor de kjørte ned.
© Yngve I. Wiik, Andøya lensmannskontor
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SKREDULYKKE LYNGEN FREDAG 23.03.2007
Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Røde Kors Hjelpekorps v/ Frode Hansen og
Arild Ribe).
Ulykkesoppsummering:
To lokalkjente menn i 20 åra på tur med snøskuter i Lyngen ca. 50 km øst for Tromsø. Den ene
utløser et skred med bruddkant på 0.3 – 1 m på vei ned en bratt fjellside. Han føres med skredet ca.
800-900 meter og blir begravd under 0.5 – 1 m snø. Kameraten leter etter mannen, men gir opp og
bestemmer seg for å kjøre skuteren til område med mobildekning og ringe etter hjelp.
Letemannskaper er på stedet etter ca. 30 min. og lokaliserer den savnede med skredsøker etter få
minutters søk. Ca. 45 minutter etter skredet (kl. 1525) er den forulykkede gravd ut. Det er ikke tegn på
liv og de starter HLR (hjerte-lunge-redning). Mannen dør trolig som følge av mekaniske skader fra
skredet.
Før de utløste skredet kjørte de fra Kvalvikvatnet (635 moh) og østover opp den bratte fjellsiden til
Kvalvikfjellet. Oppe på ryggen på Kvalvikfjellet (ca. 1100 moh) stopper de før de bestemmer seg for å
kjøre ned omtrent samme vei som de kom opp. De kjører sakte nedover og førstemann utløser et
skred 50-70 m fra toppen. Han blir tatt av skredet og ført i statig større hastighet nedover fjellsiden.
Andremann som var et lite stykke bak førstemann, blir ikke tatt av skredet og kjører ned fjellsiden og
forsøker å finne kameraten i skredsnøen nede ved Kvalvikvatnet. Mannen som omkom var 28 år, den
andre var 25 år.
Det var trolig skredfare 2 – moderat skredfare da ulykken skjedde.
Redningsoppsummering:
Den forulykkede og kameraten hadde begge skredsøker og hjelm. Den forulykkede hadde også
spade. Kameraten hadde ikke spade eller søkestang. De hadde begrenset eller ingen trening i
kameratredning eller bruk av skredsøker.
Skredet gikk ca. kl. 1440. Kameraten kjørte ned til enden av skredet og ser den ene skuterskia som
stikker opp av snøen. Han prøvde å grave men kommer fort til at snøen er for hard og han bestemmer
seg for å tilkalle hjelp. Han kjørte nedover Rødbergdalen til han får mobildekning og ringte en person i
Lyngen Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) og 113.
Personen i (LRKH) varsler flere av medlemmer og rykket ut på få minutter fra sitt hjem sør for
Lyngseidet. Han kom frem til skredområdet med snøskuter ca. 30 minutter etter skredet gikk (ca. kl.
1510). Han så skia på savnedes snøskuter og slo sin skredsøker (Barryvox Pulse) over på søk og fikk
signal fra savnet på ”24 meter”. Han følger pila på displayet og begynner å grave når søkeren viser
”1.1 meter”. Den savnede ble lokalisert ca. 1 minutt etter søkestart og ved 3. spadetak treffer han
hjelmen til forulykkede ca. 30 cm under snøoverflaten. Snøen er hard og kompakt og det er tungt å
grave ut mannen som hadde 0.5 – 1 m snø over seg. Det var ikke tegn til liv. Mannen hadde helhjelm,
og det var ikke snø i hjelmen eller i munnen.
Mannen lå ca. 35-40 minutter under snøen før hodet er frigjort. Ca. 45 minutter etter skredet er han
gravd ut slik at HLR kan startes (kl. 1525). Etter ca. 10 minutter hører de redningshelikopteret, men
redningshelikopteret forsinkes fordi det først søker i et skred på Rødbergdalsbreen som de to
mennene trolig har utløst tidligere på dagen uten å oppdage det. Helikopteret lander ved den
forulykkende en drøy time etter skredet ble utløst (kl. 1545). Den forulykkede transporteres til sykehus
i Tromsø (UNN) og erklæres død på sykehuset. Dødsårsak var trolig mekanisk skader (trauma) fra
skredet.
LRKH hadde 9 snøskutere på ulykkesstedet ca. 45 min. etter varslingen. Fagleder skred fra
Skredgruppa i Troms og lavinehund fra Tromsø politikammer var med ambulansehelikopteret som
rykket ut. Mannskaper fra Heimevernet i Lyngen deltok også i aksjonen.
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Fakta om skredet, terrenget og snøforholdene:
Skredet ble utløst av den omkomne. Skredet var et tørt flakskred og gikk 800-900 m ned fjellsiden.
Terrenghelningen var 35-40 grader hvor skredet ble utløst. Bruddkanten var 0.3 – 1 m høy og startet
ca. 70 m nedenfor skaret (ca. 1100 moh). Skredet gikk i en svak forsenkning i terrenget (åpen renne).
Skredet gikk over en klippeformasjon og skuteren gikk kast i kast nedover fjellsiden (se spor etter
skuteren på bildet). Mannen ble funnet ca. 5 m nedenfor skuteren og ca. 15 m fra nedre enden av
skredmassene. Skredmassene var ca. 150 m brede.
Ulykkesdagen var det lettskyet vær med god sikt og lite nedbør. Temperaturen var rundt null grader i
fjellet. Det var tidvis noe vind og snøfokk.
Ulykkesdagen var den varmeste dagen på 3 måneder. Det varme været var trolig en medvirkende
årsak til at skredet ble utløst.
Fjellsiden hvor skredet ble utløst er vestvendt. I Lyngsalpene har vestvendte skråninger generelt lite
snø og snøen samler seg i forsenkninger som der dette skredet gikk. Vi kjenner ikke til at folk tidligere
har kjørt skuter eller ski akkurat der skredet gikk.
Tidligere på dagen kjørte mennene inn Kvalvikdalen fra øst og opp på Rødbergdalsbreen. Her har de
trolig utløst et skred uten å oppdage det. Det var dette skredet som forsinket redningshelikopteret fordi
de trodde ulykken hadde skjedd her og startet derfor søket der.
Det er ikke sikre opplysninger om snøforholdene på ulykkestedet. Likevel er det grunn til å anta at
skredet ble utløst i ett svakt lag med begerkrystaller (rennsnø) som lå under et islag. Islaget kom etter
i en mildværsperiode med regn i slutten av januar, og begerkrystallene ble dannet av den strenge
kulda i februar. Det vedvarende svake laget med begerkrystaller gav mange skred i Nord-Norge
denne vinteren. Det var trolig det samme laget som gikk til brudd da en mann på skuter omkom på
Andøya (180 km unna) snaue 3 uker før. Det samme svake laget første til flere fjernutløste skred i
Troms i februar, laget stabiliserte seg gradvis og det skulle etter hvert mye til for å utløse skred.
Været før og under hendelsen:
I Tromsø var makstemperaturen +6 grader og det kom litt nedbør (4 mm) ulykkesdagen. To dager før
ulykken kom det ca. 10 cm snø i Tromsø og det var relativt kraftig vind ulykkesdagen og dagene før.
Ulykkesdagen var den varmeste dagen på 3 måneder. Det varme været var trolig en medvirkende
årsak til at skredet ble utløst.
Kommentarer:
Etter det vi kjenner til er dette første skredulykken i Norge hvor den savnede blir funnet av organisert
letemannskap med skredsøker. Det tok kun få minutter fra den første fra Røde Kors ankom
ulykkesstedet til den savnede var lokalisert. Uten skredsøker hadde den savnede trolig ikke blitt
lokalisert før lavinehunden ankom en drøy halvtime senere. Skredsøkeren medførte en rekordrask
redning.
Fra bilder ser det ut som skredet som løsnet var ca. 100 m bredt og ca. 200 m langt, dvs. ca. 20.000
m2 stort. Antar vi en gjennomsnittlig tykkelse på flaket på 0.5 m, så ble 10.000 m3 snø utløst. Hvis en
antar tettheten på denne snøen på 300 kg/m3 så betyr det at 3.000 tonn snø ble utløst og gikk med
stor fart ned fjellsiden.
Vekten av en vanlig personbil er om lag 1 tonn, så skredet som ble utløst ”tilsvarte 3000 personbiler”.
Skredet kan ha hatt en hastighet rundt 100 km/t. Statistikk viser at mer enn 25 % av omkomne i
snøskred dør som en følge av mekaniske skader. Stor skredhastighet, store skredmasser, steiner og
brattkanter forårsaket utfallet av denne ulykken. Selv om begge mennene hadde skredsøker, så
forandret ikke det utfallet av at de utløste et skred.
Ulykken skjedde i et Landskapsvernområde hvor vanlig skuterkjøring ikke er tillatt. Det er likevel mye
skuterkjøring i området både av folk som har tillatelse av ulike grunner og folk som kjører ulovlig.
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Bilder/kart:

Blå pil viser omtrent ulykkesskredet. Utsnitt fra 1634III Lyngen (Forsvarets skredkart) utarbeidet
av NGI. Kartet viser utløsningsområder for snøskred (rødt) og utløpsområder for snøskred (lys
skravur) og er hentet fra www.skrednett.no.
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Den forulykkende kjørte ned fra skaret øverst på bildet og utløste skredet. Midt i bildet sees spor
etter skuteren som har gått kast i kast nedover mot venstre bildekant.
© Lyngen Røde Kors Hjelpekorps.

Skredulykker i Norge vinteren 2006/2007

NGI

Skredmasser og omtrentlig funnsted (rød pil) ved Kvalvikvatnet.© Lyngen Røde Kors Hjelpekorps.

Metorologiske data fra www.met.no for Tromsø.
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