SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2002/03
Dato

Kjønn Fylke
Alder
Mann Hedmark
29 år

Sted

Beskrivelse ulykken

20.11.02

Antall
døde
1

Alvdal,
Tronfjell

12.01.03

1

Mann Møre og
40 år Romsdal

Isterdalen,
Trollstigen

Skikjører på tur alene. Antakelig selvutløst i ca.
38 graders heng. Tørt flakskred, bruddkant 0.60.2 m høy, total fallhøyde 110 m, bredde ca. 25
m. Lite snø i terrenget.
Trugetur alene. Flakskred fra sørsiden av
Bispen utløst 1100 -1200 moh, stoppet et par
hundre høydemeter lenger ned, bratt terreng.
Bruddkant par meter. Mannen delvis begravet
nederst i skredet.

Alvdal, Tronfjell, Publisert 20.11.2002 23:42
En 29 år gammel mann bosatt i Alvdal i Hedmark omkom i kveld i en rasulykke på Tronfjell.
Den omkomne gikk alene på skitur. Det var månelyst og god sikt i området, men pårørende meldte ham savnet
fordi han skulle være tilbake før det mørkt.
Mannskap fra politiet, Norsk Folkehjelp og brannvesenet lette etter mannen.
Ved 21-tiden i kveld fikk letemannskapene hjelp av et redningshelikopter, som fulgte den omkomnes skispor.
Helikopteret oppdaget et 25 meter bredt og noen hundre meter langt ras i et bratt område under Tronsvangen.
- Etterhvert fant vi et ras som var utløst. Nede i dette raset har vi funnet en person. Kjentfolk sier det ikke er
vanlig at det går ras i dette området, sier operasjonsleder Bjørn Lier ved Hedmark politidistrikt til NRK.

Tronfjell. Den røde linjen (――) viser skredets omfang, den blå stiplede linjen (----) viser skisporet og blått kryss (X) viser
omkomnes posisjon i skredet. (Foto: Marianne Østby, Arbeidets Rett. Bearbeiding: C. Jaedicke, NGI)

Isterdalen, Trollstigen, Oppdatert 13.01.03, kl 13:18
Den 40 år gamle mannen som ble meldt savnet i Isterdalen i Rauma kommune søndag, ble mandag
formiddag funnet død ved en fjelltopp i Trollstigen-området.
- Mannen ble funnet omkommet på sørsiden av fjelltoppen Bispen ved Trollstigen. Han
er sannsynligvis tatt av et snøras, opplyser
operasjonsleder Erling Strøm i Nordmøre og
Romsdal politidistrikt til NTB
Den omkomne, som er fra Østerrike, er bragt ut av
området.
40-åringen ble meldt savnet midnatt søndag etter at
han ikke kom hjem fra trugetur i Isterdalen, og han
ble funnet omkommet av letemannskap klokken
09.45 mandag.
Også helikopter var satt inn i letingen etter mannen.
(NTB)

Hentes: Luftambulansen fra Ålesund på veg inn til Bispen (rett under helikopteret) for å hente ut den omkomne. Foto:
Alf Vidar Ebbestad

